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SUMAR EXECUTIV  
Înainte de proclamarea independenţei în anul 1989, fondul locativ al Republicii Moldova era în 
proprietatea statului.  După independenţă s-a început privatizarea sectorului locativ în conformitate cu 
Legea privatizării fondului de locuinţe din 1993 şi în 1994-1997 apartamentele individuale au fost 
transmise proprietarilor de locuinţe, însă proprietatea comună a blocurilor de locuinţe a rămas în 
proprietatea statului.  Începând cu anul 1997, proprietatea comună a început să fie transmisă în 
proprietate privată şi în prezent aproximativ 50% din proprietatea comună a blocurilor de locuinţe 
rămâne în proprietatea statului. 

În conformitate cu Legea privatizării fondului de locuinţe, proprietarii de locuinţe sunt obligaţi să 
creeze asociaţii de proprietarii (AP) pentru a gestiona blocurile de locuinţe.  AP-urile au atribuţii 
limitate şi nu pot lua împrumuturi pentru a achita costurile capitale pentru renovarea proprietăţii pentru 
a asigura eficienţa energetică. Proprietarii de locuinţe nu doresc să creeze asociaţii de proprietari.  

Proprietarii locuinţelor privatizate sunt responsabili pentru asigurarea şi achitarea costurilor de 
întreţinere a locuinţelor lor.  Deşi în multe cazuri proprietarii nu doresc să-şi gestioneze proprietatea, 
entităţile municipale continuă să asigure întreţinerea clădirilor privatizate.  Cheltuielile pentru această 
întreţinere continuă să fie achitate de proprietarii de locuinţe în conformitate cu tarifele stabilite, însă 
fondurile acumulate nu sunt suficiente pentru a menţine proprietăţile într-o stare bună.  În consecinţă, 
întreţinerea se limitează , în general, la reparaţii urgente, iar proprietăţile private s-au deteriorat.  În 
plus, în multe cazuri proprietarii de locuinţe nu achită costurile de întreţinere prevăzute de legislaţie şi 
au datorii mari faţă de întreprinderile municipale. 

Legea condominiului din 2000 a fost introdusă pentru a îmbunătăţi gestionarea locuinţelor privatizate 
şi pentru a aborda chestiunile identificate mai sus. Legea condominiului prevede crearea asociaţiilor 
de proprietari ai locuinţelor privatizate (APLP-uri) şi permite APLP-urilor să ia împrumuturi pentru 
efectuarea lucrărilor de renovare. Proprietarii de locuinţe sunt obligaţi să creeze APLP-uri şi să-şi 
administreze proprietăţile.  Cu toate acestea, au fost create puţine APLP-uri, deoarece proprietarii nu 
doresc să-şi asume responsabilitatea pentru întreţinerea proprietăţii.  Cu timpul, starea proprietăţilor 
s-a înrăutăţit, ceea ce, la rândul său, îi descurajează pe proprietarii de locuinţe să-şi asume 
responsabilitatea pentru întreţinerea proprietăţii. 

Municipalităţile nu vor transmite proprietatea comună aflată în proprietatea statului proprietarilor de 
locuinţe până când nu vor fi achitate datoriile pentru costurile de întreţinere.  Ca rezultat, proprietarii 
de locuinţe care doresc să-şi asume responsabilitatea pentru întreţinerea proprietăţii nu o pot face 
deoarece nu dispun de fonduri pentru a achita datoriile.  De aceea, ei nu pot să preia proprietatea 
comună în proprietatea lor şi nu pot crea APLP-uri pentru a-şi administra proprietăţile.   

Legea privatizării fondului de locuinţe este un act legislativ complex şi de la promulgarea sa, din anul  
1993, a fost supusă la 90 modificări/completări, care au fost introduse prin 14 acte legislative.  În 
unele cazuri procesul de privatizare nu a urmat condiţiile legii. De exemplu, proprietatea comună: 
acoperişul, subsolurile şi spaţiile exterioare au fost vândute terţilor, nu transmise proprietarilor de 
locuinţe, ceea ce a creat probleme adiţionale legate de renovarea eficientă a proprietăţilor.  

Pe scurt, barierele pentru viitoarele renovări ale proprietăţilor pentru a asigura eficienţa energetică 
sunt de ordin financiar şi legislativ (inclusiv complicaţiile adiţionale din cauză că unele practici nu au 
fost efectuate în conformitate cu cadrul legislativ în vigoare).  Principalele chestiunile legate de 
situaţia actuală pot fi rezumate în felul următor:  

 Proprietarii de locuinţe nu achită integral costul pentru serviciile energetice şi datoriile istorice 
faţă de întreprinderile municipale;  

 Fondul locativ se deteriorează şi este ineficient sub aspect energetic; 
 Întreprinderile nu asigură facturarea transparentă a serviciilor energetice, măsurarea este 

sporadică şi există subvenţii încrucişate între diferiţi consumatori; şi  
 Proprietarii de locuinţe sunt împiedicaţi să preia gestionarea proprietăţii comune, deoarece 

pentru aceasta ei trebuie să achite datoriile istorice faţă de entităţile şi agenţiile municipale.   

Lipsa unui cadru legislativ eficient se consideră a fi principala barieră pentru finanţarea proiectelor de 
eficienţă energetică în clădirile locative şi pentru a permite realizarea potenţialului de economisire a 
energiei.  Acest raport recomandă reforme în legislaţia locativă pentru a obţine transmiterea 
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proprietăţii comune a blocurilor de locuinţe, care încă este în proprietatea agenţiilor şi întreprinderilor 
municipale, proprietarilor de locuinţe.  De asemenea, raportul recomandă modificarea/completarea 
Legii condominiului pentru a le acorda proprietarilor de locuinţe atribuţiile necesare pentru a-şi 
gestiona proprietăţile şi pentru a efectua renovările pentru eficienţa energetică prin intermediul unor 
APLP-uri administrate în mod eficient. Modificările /completările recomandate la Legea condominiului 
includ: 

 Permiterea APLP-urilor să ia împrumuturi în numele proprietarilor de locuinţe pentru a finanţa 
renovările pentru eficienţa energetică; 

 Acordarea APLP-urilor dreptului de înstrăinare a apartamentelor pentru a se asigura 
împotriva neachitării de către proprietari a serviciilor şi nerambursării împrumuturilor; 

 Impunerea obligaţiei asupra proprietarilor de a contribui la fondul pentru reparaţii, mijloacele 
căruia se vor păstra pe un cont separat conform regulilor de contabilitate ale organizaţiilor 
necomerciale; şi 

 Schimbări structurale în regulile privind gestionarea şi votarea APLP-urilor pentru a încuraja 
participarea proprietarilor în procesul de gestionare şi luare a deciziilor. 

Informaţiile complete despre modificările /completările recomandate la Legea condominiului sunt 
prezentate în Secţiunea 4 a acestui raport. 

Eficienţa energetică 

Sectorul locativ al Republicii Moldova consumă un procent semnificativ din consumul total de energie.  
În anul 1997, consumul de energie al sectorului locativ a constituit 35,4% din consumul total.  Această 
cifră a crescut puţin, consumul pieţii locale, în 2007, fiind de 38% din consumul total de energie.  
Consumul energiei este mai mare în zona urbană unde populaţia depinde de sistemul de încălzire 
centralizat, gazele naturale şi produsele petroliere. 

Preţurile la energie pentru consumatorii casnici nu mai sunt subvenţionate în Republica Moldova şi în 
ultimii ani au preţul s-a majorat semnificativ. Cele mai recente majorări de preţ au avut loc în luna 
noiembrie 2010. Acest raport oferă detalii privind tarifele actuale şi majorările de preţ. 

Îmbunătăţirea eficienţei energetice a proprietăţilor locative din Republica Moldova oferă posibilităţi 
semnificative pentru reducerea consumului de energie şi reducerea costurilor la energie pentru 
proprietarii de locuinţe.  Republica Moldova are puţine resurse energetice şi depinde mult de gazele 
naturale importate din Rusia. Eficienţa energetică ar reduce astfel dependenţa de importurile de 
energie.  Industria energetică din Republica Moldova se confruntă cu datorii istorice, sisteme 
învechite de producere a energiei şi sisteme de distribuţie a energiei electrice şi termice ineficiente. 
Îmbunătăţirea eficienţei energetice ar ajuta la reducerea cererii pentru aceste sisteme.  Sărăcia 
energetică face parte din problema sărăciei generale din Republica Moldova.  Republica Moldova are 
cel mai mic PIB din Europa, fiind pe locul 131 pe Lista Mondială a FMI cu 2.839 dolari SUA per 
capita, în anul 2009. Cei care sunt săraci cel puţin pot să-şi încălzească locuinţele, dar suferă din 
cauza unor condiţii locative proaste. Renovările pentru eficienţa energetică ar îmbunătăţi aceste 
condiţii şi ar reduce costurile la energie în viitor.  

În timp ce abordarea „casa întreagă” este cea mai eficientă în ceea ce priveşte îmbunătăţirea 
eficienţei energetice, această abordare nu este întotdeauna posibilă din cauza constrângerilor 
financiare.  În astfel de circumstanţe, poate fi elaborat un concept „pas cu pas” pentru a obţine cu 
timpul economii de cost.  

Pentru blocurile de locuinţe, înlocuirea ferestrelor stricate sau prost ajustate va crea economii 
semnificative de energie şi condiţii de trai îmbunătăţite.  Ca regulă, realizarea unor astfel de 
îmbunătăţiri pentru întregul bloc de locuinţe este mai eficient decât îmbunătăţirile efectuate pentru 
apartamente aparte.  În analiza noastră financiară noi examinăm un şir de măsuri şi recomandăm 
structuri financiare.  

Susţinerea şi finanţare afacerilor  

În pofida sărăciei generale din Republica Moldova şi incapacităţii percepute a consumatorilor de a lua 
împrumuturi pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice, există un anumit grad de dorinţă a locatarilor 
şi proprietarilor de locuinţe să efectueze astfel de îmbunătăţiri.  Băncile doresc să dezvolte afaceri 
care ar sprijini măsurile de eficienţă energetică deşi ele consideră că limitările create de Legea 



    
 
 

 
 
J231 Eficiența energetică în Republica Moldova  FINAL     Pagina iii 
 

condominiului sunt un obstacol major şi nu ar fi pregătite să acorde împrumuturi Asociaţiilor de 
proprietari ai locuinţelor privatizate până când Legea condominiului nu va fi îmbunătăţită. Unele bănci 
oferă deja împrumuturi proprietarilor individuali de locuinţe.  

Modelul de finanţare utilizat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) în 
Slovacia şi Bulgaria şi pentru împrumuturile comerciale din Republica Moldova este reuşit şi noi 
recomandăm ca acest model să fie multiplicat pe piaţa locativă din Republica Moldova. Acest model 
include asistenţa financiară a donatorilor pentru bănci şi împrumutaţi acordată de echipa de 
implementare a proiectului compusă din experţi internaţionali şi locali, recrutaţi de BERD. Fiecare 
echipă include experţi tehnici şi experţi în finanţe care vor oferi suport la identificarea, pregătirea şi 
verificarea proiectelor, experţi în marketing pentru a promova linia de credit, experţi în coordonarea şi 
administrarea proiectului, precum şi asistenţă administrativă pentru structurarea, funcţionarea şi 
monitorizarea liniei de credit.  

Experienţă internaţională  

Am văzut din experienţa Slovaciei că împrumuturile combinate cu granturile Guvernului a fost un 
mecanism eficient pentru stimularea renovărilor pentru eficienţa energetică şi suportului pentru 
dezvoltarea pieţii de credite comerciale. Recomandările noastre includ examinarea acestor pachete 
combinate împreună cu granturile sau alocaţiile adiţionale pentru persoanele afectate de sărăcia 
energetică.  Granturile ţintite (indemnizaţiile locative etc.) vor ajuta proprietarii mai săraci să contribuie 
egal la costurile renovărilor.  

În procesul de pregătire a acestui studiu noi am examinat felul în care alte ţări selectate din Europa 
au abordat eficienţa energetică a proprietăţilor locative şi au examinat factorii economici şi sociali care 
au adus schimbarea. Noi am văzut că impulsul pentru conducerea Germaniei în domeniul eficienţei 
energetice a apărut din lipsa resurselor naturale şi proprietăţile termice proaste ale fondului său 
locativ.  Legea condominiului în vigoare a Germaniei a apărut în urma celui de-al doilea Război 
Mondial atunci când a fost supusă presiunii de a caza multe persoane fără adăpost în case 
multifamiliale. 

În Slovacia, combinaţia din împrumuturile băncilor comerciale şi granturile Guvernului au fost 
importante în crearea momentului potrivit. Îndeosebi, acordarea împrumuturilor din partea Băncii 
Slovace de Garanţie şi Dezvoltare a fost important pentru sprijinirea şi dezvoltarea împrumuturilor 
comerciale.  Modificările/completările la Legea condominiului au creat mediul potrivit pentru 
acordarea împrumuturilor. Economiile au fost încurajate prin Banca de Economii şi Construcţii şi 
armonizarea împrumuturilor le-a permis proprietarilor de locuinţe să adopte abordarea „pas cu pas” 
faţă de eficienţa energetică.  Aceste mecanisme împreună cu dezvoltarea Agenţiei Guvernului pentru 
Eficienţa Energetică şi Institutul civil în energetică (ONG) care a promovat eficienţa energetică prin 
activităţi educaţionale şi instruiri profesionale, programe de informare comunitare, activităţi de 
consolidare a capacităţilor şi cercetare şi Institutul locativ care a elaborat programe şi abilităţi similare 
în domeniul gestionării spaţiului locativ şi a suportului financiar pentru Uniunea Asociaţiilor de 
Proprietari a informat proprietarii de locuinţe şi le-a încurajat simţul responsabilităţii. Ca rezultat 
proprietarii de locuinţe şi-au unit eforturile pentru a-şi renova proprietăţile.   

În Marea Britanie (MB) transpunerea prevederilor Directivei privind performanţa energetică a clădirilor 
la nivel naţional a adus îmbunătăţiri considerabile în eficienţa energetică. În anul 2006 standardele de  
construcţie au fost cu 40% mai eficiente sub aspect energetic decât proprietăţile construite în anul 
2002 şi cu 70% mai eficiente sub aspect energetic în comparaţie cu cele construite în anul 1990. 

Recomandări  

Luând lecţiile din studiul nostru comparativ şi examinându-le în contextul instituţiilor şi condiţiilor 
sociale şi economice ale Republicii Moldova, noi am pregătit recomandări pentru consolidarea 
instituţională, consolidarea capacităţilor, activităţi educaţionale şi instruiri.  Acest raport include o 
strategie pentru implementarea acestor recomandări care este prezentată în Secţiunea 7.  Pe scurt, 
recomandările cheie care derivă din acest studiu includ:  

 Elaborarea unei noi Legi cu privire la performanţa energetică a clădirilor.  

 Modificări / completări la Legea condominiului în baza recomandărilor noastre.  
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 Introducerea modificărilor / completărilor semnificative la Legea privatizării fondului de locuinţe 
din 1993, Codul cu privire la locuinţe din 1983 şi un număr de hotărâri de Guvernului, inclusiv 
Hotărârea Guvernului nr. 1224/1998 pentru a asigura armonizarea cu principiul proprietăţii 
locuinţei şi gestionării locuinţelor de către proprietarii de locuinţe.  

 Implementarea măsurilor de consolidare a capacităţilor de instruire a angajaţilor băncilor cu 
privire la evaluarea şi procesarea cererile pentru acordarea împrumuturilor pentru eficienţa 
energetică.  

 Modelul de finanţare pentru împrumuturile locative utilizat de BERD în Slovacia şi Bulgaria şi 
pentru împrumuturile comerciale din Republica Moldova este reuşit şi ar trebui multiplicat pe 
piaţa locativă din Republica Moldova. Acest model include asistenţa financiară a donatorilor 
pentru bănci şi împrumutaţi acordată de echipa de implementare a proiectului compusă din 
experţi internaţionali şi locali, recrutaţi de BERD.  

 Datorită economiilor semnificative pentru implementarea măsurilor de eficienţă energetică în 
blocurile de locuinţe şi ratele mai mari de recuperare implicate, este important ca o componentă 
considerabilă a liniei de credit să fie utilizată pentru clădiri şi nu pentru persoane. 
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1 INTRODUCERE  
Clădirile de locuinţe sunt în prezent cei mai mari consumatori de energie din Republica Moldova şi 
consumă peste 38% din consumul naţional final de energie.1  Majoritatea clădirilor sunt umede şi nu 
sunt încălzite în mod adecvat, ceea ce duce la deteriorarea structurii clădirilor şi înrăutăţirea condiţiilor 
de trai.  Un studiu privind cererea de piaţă realizat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare (BERD) a evaluat nivelul actual al consumului anual de energie în clădirile locative până la 
129 kWh/m2 comparativ cu cerinţele pentru confortul termic de 179 kWh/m2. 

După proclamarea independenţei Republicii Moldova în anul 1989, în sectorul locativ a fost realizată 
o reformă importantă.  Probabil cea mai importantă a fost cea din anul 1994, când locuinţele au fost 
transmise gratuit de la stat locatarilor existenţi sau pentru o taxă nominală, care a dus la privatizarea 
a 95% din blocurile de locuinţe multietajate.   

De la transmiterea sectorului locativ în proprietate privată, întreţinerea şi investiţiile au fost neglijate şi 
lipsesc.  Aceasta se datorează faptului că 50% din locuinţele municipiului Chişinău sunt de peste 40 
de ani, iar 70% sunt blocuri de locuinţe construite din panouri care sunt prost izolate.   

Multe locuinţe sunt umede.  Aceste condiţii de umezeală sunt parţial cauzate de scurgeri în 
infrastructură dar şi de alţi factori, inclusiv de sărăcia energetică.  Încălzirea proastă a unor 
apartamente aflate la periferia sistemului centralizat de încălzire, de asemenea contribuie la apariţia 
umezelii. 

Se estimează că sectorul locativ are un potenţial de 61% din economii de energie cu posibilităţi de 
investiţii în valoare de 3,85 miliarde de Euro.   

Un cadru de reglementare cuprinzător este vital pentru susţinerea economiilor de energie în sectorul 
locativ şi renovarea fondului locativ actual pentru asigurarea eficienţe energetice.  Republica Moldova 
realizează un program al reformei regulatorii pentru a armoniza legile sale cu cele ale Uniunii 
Europene (UE).  Aceasta include armonizarea cu prevederile Directivei UE pentru performanţa 
energetică a clădirilor (DPEC). 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor a desfăşurat deja activităţi importante pentru 
implementarea DPEC. Pentru a finaliza această sarcină, Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Construcţiilor a solicitat asistenţa BERD pentru elaborarea legislaţiei primare şi secundare pentru a 
sprijini eficienţa energetică în sectorul construcţiilor, a propus modificări / completări la codurile cu 
privire la locuinţe existente şi acordă asistenţă în identificarea şi abordarea altor deficienţe ale 
sectorului. 

Una dintre cele mai mari bariere pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul locativ este 
lipsa suportului financiar pentru a finanţa costurile capitale. Este necesară o structura cuprinzătoare a 
actelor legislative cu privire la sectorul locativ şi eficienţa energetică pentru a facilita împrumuturile 
comerciale.  În deosebi, Legea condominiului a Republicii Moldova necesită a fi reformată pentru a 
facilita gestionarea eficientă a proprietăţilor de către proprietarii de locuinţe şi pentru a asigura 
securitatea împrumuturilor locative acordate de către instituţiile de credite comerciale. 

Acest studiu examinează cadrul legislativ, instituţional şi operaţional adecvat fondului locativ urban 
din Republica Moldova.  Studiul include o evaluare a legislaţiei primare şi secundare existente în 
domeniul construcţiilor din Republica Moldova şi comparaţie cu cele mai bune practici din UE, 
Germania, Slovacia şi MB pentru a identifica posibilităţi de finanţare a renovării fondului de locuinţe 
multietajate şi propune recomandări privind modul în care ar putea fi structurat programul de suport.   

Situaţia proprietarilor de locuinţe, starea clădirilor şi specificaţiile tehnice ale clădirilor vor determina 
tipul de măsuri de eficienţă energetică care vor fi luate şi viteza cu care aceste lucrări vor fi efectuate. 
În timp ce experţii vor accepta acord că principiul „casa întreagă” este cea mai eficientă abordare, 
acestă abordare poate să nu fie posibilă în multe cazuri. Este necesară etapizarea activităţilor pentru 
o perioadă de câţiva ani şi luarea deciziilor cu privire la utilizarea cea mai bună a fondurilor limitate.  

                                                      
1 Statisticile AIE din anul 2007. Notă: aceasta nu include consumul energiei în zona rurală. 
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În cazul deteriorării proprietăţilor, experienţa şi evaluările asistenţei tehnice indică că renovările de 
bază ca: reparaţia şi izolarea ferestrelor stricate împotriva curentului poate duce la economii de 
energie semnificative şi îmbunătăţirea temperaturilor din încăperi. Alte măsuri modeste ca: instalarea 
uşilor în coridoare şi în proprietatea comună poate de asemenea aduce îmbunătăţiri considerabile. 
Noi am examinat aceste măsuri şi altele cum ar fi: instalarea contoarelor de termoficare şi reglarea 
fluxului de căldură în blocurile de locuinţe pentru a dezvolta scheme de finanţare şi propune structuri 
de finanţare. Noi de asemenea am examinat activităţi complexe cum ar fi: instalarea ferestrelor noi, 
izolarea acoperişului şi izolarea exterioară a clădirilor. 

În final, noi am propus o strategie pentru reforma regulatorie şi instituţională pentru a sprijini 
renovările în eficienţa energetică a proprietăţilor locative din Republica Moldova.   

Aria de aplicabilitate a studiul nostru se axează numai pe proprietăţilor locative şi noi nu ne exprimăm 
nicio opinie privind politica energetică naţională.   

 

2 LEGISLAŢIA ŞI POLITICA UE ÎN DOMENIUL EFICIENŢEI ENERGETICE  

2.1 INTRODICERE  
Această Secţiune prezintă o scurtă evaluare a actelor primare ale legislaţiei UE care stau la baza 
eficienţei energetice a clădirilor locative.  Legislaţia UE creează un cadru comun pentru promovarea 
eficienţei energetice a clădirilor din Europa, Secţiunea 5 a acestui raport prezintă o analiză privind 
implementarea actelor legislative relevante ale UE în Germania, Republica Slovacia şi Marea Britanie 
şi prezintă concluzii asupra experienţelor pozitive din aceste ţări.    

Clădirile locative şi cele comerciale sunt cei mai mari consumatori de energie şi cei mai mari emitenţi 
de CO2 în UE, responsabili pentru circa 40% din consumul total de energie finală şi emisii de CO2 din 
UE.  Sectorul are un potenţial considerabil pentru economii de energie cost-eficiente estimate la 
aproximativ 27% din consumul de energie. 

UE a întreprins acţiuni pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice în Europa decenii în şir, detaliile 
cărora nu intră în aria de aplicabilitate a acestui raport.  Acţiunile cheie de interes datează din 19 
octombrie 2006 când Comisia Europeană a adoptat Planul de acţiuni comprehensiv în domeniul 
eficienţei energetice, care conţine măsuri de realizare a obiectivului de a reduce consumul energiei 
primare globale cu 20% către anul 2020 faţă de prognozele pentru anul 2020.  Dacă va reuşi, UE va 
consuma cu aproximativ 13% mai puţină energie în 2020 decât în 2006, economisind 100 miliarde de 
Euro şi circa 780 milioane tone de CO2 anual.  Pentru a atinge aceste ţinte, în Planul privind eficienţa 
energetică, UE îşi revizuieşte o mare parte a legislaţiei sale existente, ceea ce include revizuirea 
Directivei privind performanţa energetică a clădirilor (DPEC) din 19 mai 2010. 

2.2 INSTRUMENTELE LEGISLATIVE ŞI POLITICILE UE ÎN DOMENIUL EFICIENŢEI 
ENERGETICE  

Legislaţia primară a UE în domeniul eficienţei energetice a locuinţelor conţine:  

 Directiva privind performanţa energetică a clădirilor (DPEC)2 
 Directiva privind design-ul ecologic (produsele consumatoare de energie) („Directiva EuP”)3 
 Directiva privind utilizarea finală eficientă a energiei şi serviciile energetice (DSE) 

DPEC şi alte standarde relevante sunt discutate în detaliu mai jos. 

2.2.1 Directiva privind performanţa energetică a clădirilor  

DPEC este principalul act legislativ al UE în domeniul eficienţei energetice a clădirilor locative şi 
comerciale şi este prezentată în Tabelul 2.1.  Obiectivul principal al DPEC este promovarea 

                                                      
2 Directiva 2002/91/EC (Directiva privind revizuirea 2010/31/EU) 
3 Directivele 2005 32 EC, 2008/28/EC şi 2009/125/EC 
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îmbunătăţirii performanţei generale a clădirilor sub aspectul cost-eficienţei.  Aceasta se realizează în 
felul următor:  

 Crearea unei metodologii unice care poate fi folosită pentru calcularea performanţei 
energetice a clădirilor. 

 Aplicarea cerinţelor minime de eficienţă energetică pentru toate clădirile noi şi renovările 
majore ale clădirilor cu o suprafaţă mai mare de 1.000 m2 

 Pregătirea certificatelor de performanţă energetică la vânzarea sau închirierea clădirilor 
locative şi comerciale existe.  

 Inspecţii sistematice ale sistemelor de condiţionare a aerului cu o capacitate de peste 12 
kilowaţi (kW) şi cazane cu o capacitate de peste 20 kW şi inspecţii, la fiecare doi ani, a 
cazanelor cu o capacitate de peste 100 kW.  

DPEC nu stabileşte nivele minime de eficienţă energetică în UE, dar cere ca statele membre să-şi 
determine cerinţele proprii ţinând cont de factori cum sunt condiţiile climatice exterioare şi tradiţiile din 
construcţii.  Totuşi, DPEC cere să se ţină cont de următorii factori la calcularea performanţei 
energetice a clădirilor:  

 Caracteristicile termice ale clădirii (pereţii exteriori şi interiori ai clădirii etc.). Aceste 
caracteristici mai pot include:  

 ermetizarea; 
 instalaţiile de încălzire şi de aprovizionare cu apă caldă, inclusiv caracteristicile de 

izolare; 
 instalarea sistemelor de condiţionare a aerului; 
 ventilaţia; 
 instalarea iluminatului încorporat (îndeosebi în sectorul ne-locativ); 
 poziţionarea şi orientarea clădirilor, inclusiv condiţiile climatice exterioare; 
 sistemele solare pasive şi protecţia solară; 
 ventilaţia naturală; şi 
 condiţiile climatice interioare, inclusiv proiectarea condiţiilor climatice interioare. 

 De influienţa pozitivă a următoarelor aspecte ar trebui să se ţină cont, acolo unde este 
relevant, la calcularea performanţei energetice: 

 sistemele solare active şi alte sisteme de energie electrică şi termică în baza surselor 
de energie regenerabilă; 

 energie electrică produsă de uzine termoelectrice combinate care vor produce 
energie electrică şi termică; 

 sisteme centralizate de încălzire şi condiţionare; şi  
 iluminatul natural. 

Tabelul 2.1: Directiva pentru performanţa energetică a clădirilor  
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Nu există o metodă unică de calculare a performanţei energetice a clădirilor.  Totuşi, pentru a obţine 
nivelul de uniformitate, Organizaţia Internaţională a Standardelor (ISO) şi Comitetul European de 
Standardizare (CEN) au elaborat standarde (vezi Secţiunea 2.2.2) pentru a acorda asistenţă la 
implementarea DPEC.   

Revizuirea DPEC 2010/31/UE 

DPEC a fost revizuită la 19 mai 2010 pentru a aborda unele chestiuni care apar în procesul de 
implementare la nivel statelor membre şi pentru a creşte obiectivele de eficienţă energetică în 
sectorul locativ şi comercial. Modificările/completările la DPEC care sunt relevante pentru acest 
Raport sunt:  

 Excluderea cerinţei de 1.000 m2 din DPEC iniţială a dus la faptul că 72% din stocul locativ 
existent al UE este scutit de conformarea cu condiţiile DPEC în cazul renovării.  De aceea, 
condiţiile au fost modificate şi toate clădirile, care sunt supuse renovărilor costul cărora 
depăşeşte 25% din valoarea lor sau care acoperă mai mult de o treime din suprafaţa clădirii, 
vor trebui să respecte condiţiile naţionale de eficienţă energetică.  

 În iunie 2011 UE va introduce o metodologie care va fi utilizată de toate statele membre 
pentru evaluarea cost-eficienţei.  

 Condiţiile minime de performanţă energetică trebuie să fie stabilite ţinând cont de atingerea 
nivelelor performanţă energetică optime din punctul de vedere al costurilor. 

 Condiţiile minime de performanţă energetică urmează să fie stabilite în privinţa sistemelor 
tehnice ale clădirii, de exemplu, cazanele, unităţile de climatizare a aerului etc. 

 Comisia va stabili principiile comune pentru definirea clădirilor cu emisii mici de carbon sau cu 
emisii de nivel zero (LZC).  Definiţia LZC va fi determinată de statele membre, dar ea trebuie 
să fie în conformitate cu principiile stabilite de Comisie. 

 Condiţia de stabilire a obiectivelor pentru creşterea numărului de clădiri LZC cu obiective 
separate pentru: 

 clădirile locative noi şi cele renovate; 
 clădirile comerciale noi şi cele renovate; şi  
 clădirile ocupate de autorităţile publice; 

 Statele membre vor avea scopul de a-şi stabili nivele de performanţă energetică a clădirilor 
din punctul de vedere al costurilor utilizând metodologia elaborată de Comisie. 

  

Directiva  
privind performanţa energetică a clădirilor    

Articolul 3  

Metodologia privind 
performanţa energetică

  

  

Articolul 4 

Condiţiile de performanţă 
energetică 

  

  

Articolul 7 
Certificatele de 
performanţă energetică 

 
 

 

Articolul 6 

Clădirile existente  
 

 

Articolul 5 

Clădirile noi
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2.2.2 Standardele ISO şi CEN – Performanţa energetică a clădirilor 

UE a împuternicit CEN cu elaborarea standardelor pentru a sprijini statele membre în implementarea 
DPEC pentru a asigura transparenţa implementării, a oferi acces la instrumente de încredere şi 
promova o piaţă liberă de servicii şi produse de economisire a energiei.  

ISO a elaborat de asemenea standarde internaţionale şi acţionează prin intermediul Comitetelor 
Tehnice pentru pregătirea standardelor.  Pentru a oferi asistenţă la implementarea DPEC, Comitetul 
Tehnic ISO ISO/TC 163 performanţă termică şi utilizarea energiei în domeniul construcţiilor, a pregătit 
un set de standarde pentru clădiri şi materialele de construcţie.  Deoarece ISO este împuternicit de 
UE cu elaborarea standardelor, câteva dintre standardele Comitetului au fost elaborate în strânsă 
cooperare cu CEN şi au fost implementate ca standarde CEN şi ISO.  

ISO EN 13790:2008, performanţa energetică a clădirilor – Utilizarea energiei pentru încălzirea şi 
răcirea spaţiului locativ, este unul dintre standardele cheie pentru DPEC.  El prevede metode de 
calculare pentru principalele etapele în evaluarea performanţei energetice a clădirilor care sunt, după 
cum urmează: 

ISO EN 13790:2008 este aplicabil pentru clădiri la etapa de proiectare şi pentru clădirile existente.  
Soft-ul special elaborat poate fi utilizat pentru a ajuta la calculările necesare pentru a determina 
performanţa energetică a clădirii.  

Statele membre au un grad de flexibilitate în aplicarea ISO EN 13790:2008.  În timp ce majoritatea 
datelor folosite în calculări vor fi disponibile din specificaţiile construcţiei sau ale clădirii, în anumite 
situaţii statele membre pot opta pentru folosirea altor surse de informaţii.  Acolo unde 
ISO 13790:2008 este utilizat la pregătirea certificatelor de performanţă energetică, va fi elaborat un 
protocol la nivel naţional sau regional pentru a specifica tipul şi sursele de informaţii suplimentare şi 
condiţiile în care aceste informaţii pot fi utilizate.  

După efectuarea evaluării şi calculării, poate fi emis certificatul de performanţa energetică a clădirii 
(Ошибка! Источник ссылки не найден.).  

2.2.3 Certificatele de performanţă energetică 

DPEC cere ca certificatele de performanţă energetică (CPE) să fie puse la dispoziţie în cazul 
construcţiei, vânzării sau închirierii proprietăţilor comerciale sau locative.  Scopul CPE este de a oferi 
informaţii pentru cumpărători sau chiriaşi. Termenul de valabilitate a certificatelor este de 10 ani din 
data emiterii. 

Certificarea apartamentelor sau a unităţilor create pentru utilizare separată în blocurile de locuinţe se 
poate baza pe: 

 certificarea comună a întregii clădiri pentru blocurile cu sistem de încălzire comun, sau  
 evaluarea unui alt apartament reprezentativ din acelaşi bloc. 

ISO EN 15603 prevede un cadru general pentru evaluarea consumului energiei totale al clădirii.  Este 
cel mai înalt standard în domeniul performanţei energetice a clădirilor.  Modul de calculare folosit în 
baza acestui standard se bazează pe rezultatele aplicării altor standarde ISO EN privind 
(i) standardele produselor din interiorul clădirii; (ii) volumul necesar de energie al clădirii; şi (iii) 
pierderile de energie ale clădirii.  

Studiul comparativ al MB din acest raport (Secţiunea 8.3) ilustrează cum DPEC poate fi implementată 
la nivel de stat membru. 

Relevanţa pentru Republica Moldova  

Republica Moldova a înregistrat deja progrese semnificative în implementarea DPEC şi a pregătit 
proiectul regulamentului pentru metodologia de calculare a performanţei energetice în baza 
standardelor ISO CEN. Aceasta include impunerea standardelor minime pentru eficienţa energetică în 
clădirile noi şi cele renovate; certificatele de performanţă energetică în baza standardelor ISO CEN şi 
proiectul separat al regulamentului privind inspecţia cazanelor.  Pentru o bună parte mare din aceste 
activităţi s-a ţinut cont de modificările/completările la DPEC care se conţin în Directiva revizuită în 
anul 2010.  De exemplu, lipseşte limita de 1000 m2 pentru renovări.  
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Sunt necesare legi şi acţiuni suplimentare pentru a crea un cadrul legislativ şi instituţional integral 
pentru implementarea Directivei şi aceste acţiuni suplimentare sunt discutate în continuare în 
Secţiunea 0.  

2.2.4 Directiva privind design-ul ecologic (produse consumatoare de energie) („Directiva 
EuP”)  

Directiva EuP este o directivă cadru care prevede regulile de stabilire a condiţiilor de design ecologic 
pentru „produsele consumatoare de energie” care aplică principiul ciclului vieţii.  Directiva EuP 2005  
a fost revizuită în anul 2009 şi aria ei de aplicabilitate a fost lărgit pentru a include „produsele 
energetice aferente”4.  Produsele energetice aferente sunt acele produse care au un impact asupra 
consumului de energie în timpul utilizării.  De exemplu, ramele ferestrelor, acele ale căror proprietăţi 
de izolare influienţează volumul energiei necesare pentru încălzirea sau răcirea clădirilor, şi aparatele 
consumatoare de apă, consumul de apă al căror influienţează volumul de energie necesar pentru 
încălzire.  

Directiva EuP nu prevede standarde de design ecologic pentru produse, dar, în schimb, oferă un 
cadru legislativ pentru stabilirea condiţiile minime de design ecologic pentru produsele consumatoare 
de energie prin definirea condiţiilor şi criteriilor pentru stabilirea unor astfel de condiţii prin 
implementarea măsurilor ulterioare.  Implementarea măsurilor este orientată spre grupuri individuale 
de produse consumatoare de energie ca: electrocasnice, motoare, televizoarele, echipament de 
iluminat sau măsuri privind funcţiile specifice ale produselor electrice cum ar fi regimul de aşteptare.  
Implementarea măsurilor de design ecologic poate lua forma Directivelor UE cum sunt: 
regulamentele, deciziile Comisiei sau acordurile voluntare dacă industria elaborează standarde de 
design ecologic înainte de implementarea măsurilor UE.  

Măsurile de implementare au fost pregătite pentru consumul energiei în regim de aşteptare, adaptor 
simplu pentru televizor, surse exterioare de curent, iluminat general şi terţiar, motoare, televizoare, 
circulatoare şi maşini de spălat şi frigidere de uz casnic. Comisia Europeană estimează că măsurile 
de implementare realizate în baza Directivei-cadru până în prezent au un potenţial de a reduce 
consumul UE de energie cu circa 10%.  

Toate produsele cuprinse de măsurile de implementare trebuie să aibă imprimat simbolul „produs în 
CE” (simbolul  ) pentru a arăta că ele sunt conforme cu măsurile de implementare înainte de a fi 
plasate pe piaţă. Literele „CE" reprezintă abrevierea pentru fraza franceză „Conformité Européene" 
(sau „conformitate europeană").  Marcajul CE pe produs reprezintă declaraţia producătorului precum 
că produsul este conform condiţiilor Directivei EuP şi este folosit de un număr de alte Directive UE 
pentru produsele pentru a indica conformarea. 

Se presupune că produsele care au eticheta ecologică a Comunităţii sunt conforme cu condiţiile 
design-ului ecologic menţionate în măsurile de implementare aplicabile.  Comisia are de asemenea 
puterea de a decide dacă alte etichete ecologice sunt echivalente cu etichetele ecologice ale 
Comunităţii. 

Producătorii sau importatorii de produse poartă răspundere pentru adaptarea produselor pentru a 
respecta măsurile de implementare. În caz contrar, marcajul CE nu poate fi aplicat pe produse şi, în 
consecinţă, ele nu pot fi vândute pe piaţa europeană. 

Relevanţa pentru Republica Moldova 

Republica Moldova se pregăteşte în prezent de implementarea Directivei EuP, ceea ce va duce la 
economii de energie în viitor după cum arată experienţa altor ţări.  De exemplu, în MB măsurile de 
implementare a EuP s-au dovedit a fi un concept foarte cost-eficient de îmbunătăţire a eficienţei 
energetice a produselor.  Se estimează că măsurile asupra cărora s-a căzut de acord până acum ar 
putea aduce beneficii nete în MB estimate la peste £900 milioane până în anul 2020 şi circa 7 
milioane tone de CO2 pe an până în anul 2020.  La fel ca şi în cazul statelor membre ale UE, 
Republica Moldova va beneficia de implementarea Directivei EuP, conform căreia bunurile produse în 
UE în conformitate cu Directiva EuP sunt vândute şi utilizate în Republica Moldova.  Unul dintre 

                                                      
4 Cu excepţia transportului, care este acoperit de o legislaţie separată.  
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beneficiile majore ale Directivei EuP este faptul ca ea asigură eficienţa în performanţă bunurilor şi nu 
cere schimbări de comportament pentru a asigura economiile.    

2.2.5 Directiva privind utilizarea finală eficientă a energiei şi serviciile energetice (DSE) 

Directiva pentru serviciile energetice (DSE) introduce pentru prima dată obligaţia ca statele să 
introducă obligaţiile pentru eficienţa energetică pentru distribuitorii şi detailiştii de energie.  

Consumatorilor de energie trebuie să li se asigure măsurarea individuală dacă aceasta este fezabil 
din punct de vedere al economiilor şi tehnic şi trebuie introdusă facturarea informată pentru a arăta 
consumul real de energie.  Pe cât este posibil, facturile trebuie să se bazeze pe consumul real de 
energie şi trebuie să includă: preţurile şi consumul actual, o comparaţie a consumului actual cu 
consumul din anul precedent şi informaţiile de contact ale organelor care oferă informaţii despre 
îmbunătăţirea eficienţei energetice. 

Statul membru trebuie să elaboreze Planuri de acţiuni în domeniul eficienţei energetice (PAEE) pe o 
perioadă de trei ani, începând cu anul 2007, în calitate de mijloc de planificare şi raportare a 
progreselor în realizarea obiectivelor indicative de economisire a energiei de 9% până în anul 2016.  
Pentru realizarea obiectivului UE de economisire a energiei este necesar ca PAEE să fie central5.  

DSE va încuraja dezvoltarea Companiilor de servicii energetice (ESCO).  Serviciile energetice includ 
un şir de activităţi ca: analiza şi auditul energetic, gestionarea energiei, elaborarea şi implementarea, 
întreţinerea şi funcţionarea proiectelor, monitorizarea şi evaluarea economiilor, gestionarea liniei de 
credit / proprietăţilor, livrărilor de energie şi /sau echipamente.  Există un număr de modele de ESCO, 
care includ: 

 Modelul „gestionarea clădirii” sau „contract de performanţă”, care este cel mai avansat şi, 
în general, prestează servicii pentru sectorul industrial. Structura juridică a acestui tip de 
companii ESCO reprezintă modelul de finanţare prin care compania ESCO acordă garanţii 
privind performanţa pentru economii de costuri / economii de energie. Economiile sunt 
repartizate între compania ESCO şi client care eventual ar putea investi economiile în 
eficienţa energetică adiţională. Există două tipuri ale acestui model: modelul economiilor 
repartizate, în care compania ESCO finanţează proiecte din mijloacele sale sau din 
împrumuturi şi îşi asumă riscurile proiectului legate de performanţă şi modelul economiilor 
garantate în care consumatorul finanţează proiectul, iar compania ESCO îşi asumă riscurile 
legate de proiect; 

 Modelul comunitar, în care deciziile sunt luate de  către sau în numele unui grup de 
consumatori din aceeaşi localitate (de exemplu, schema comunitară de încălzire). În baza 
acestui tip de contract, contractorul percepe costurile convenite pentru furnizarea serviciilor 
energetice şi are libertatea de a implementa măsuri de eficienţă energetică pentru a-şi reduce 
costurile operaţionale. Aceste contracte de obicei au o perioadă de 20-30 de ani şi sunt utile 
în cazul când consumatorul doreşte să externalizeze serviciile şi investiţiile în clădiri. Aceste 
contracte deseori iau forma unui parteneriat public-privat;   

 Model de gospodărie, după cum ne sugerează însăşi denumirea, ţinta acestui model este 
piaţa internă. Furnizorii de energie oferă un şir de servicii de la contracte de întreţinere pe 
baza unei taxe fixe în baza căruia furnizorul îşi asumă obligaţia de a înlătura orice defecte în 
sistemul de încălzire în termenul specificat până la evaluarea energetică a locuinţelor care 
compara economiile de energie cu costul plăţilor în rate pentru izolarea sau aparatele de 
încălzire noi, însă furnizorul nu-şi asumă riscul neobţinerii economiilor).  Aceasta este cea mai 
dificilă piaţă pentru penetrarea companiilor ESCO din cauza costurilor mari ale tranzacţiilor 
pentru deservirea a multor consumatori mici în comparaţie cu volumul economiilor. 
  

Relevanţa pentru Republica Moldova  

Contractele de performanţă semnate dintre companiile ESCO şi consumatorii garantează economii 
pentru consumator, iar compania ESCO este remuneră din economiile obţinute.  Pentru ca acest 
model să funcţioneze, facturarea trebuie să fie transparentă şi plăţile să se bazeze pe volumul 
energiei utilizate, iar subvenţiile încrucişate nu trebuie să aibă loc în blocurile de locuinţe.  Măsurarea 
                                                      
5 Consiliul Uniunii Europene, Concluziile preşedinţiei 19/20 iunie 2008 (11018/08). 
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corectă este o precondiţie precum este capacitatea consumatorilor de a controla energia termică şi 
electrică care intră în casele lor.  Aceste condiţii nu sunt pe larg disponibile în prezent în blocurile de 
locuinţe din Republica Moldova precum este discutat mai jos, de aceea, acest studiu nu examinează 
implementarea măsurilor de eficienţă energetică prin intermediul companiilor ESCO, deşi este 
recunoscut că aceasta ar trebui să devină important pe viitor. Trebuie de menţionat că companiile 
ESCO încep să apară în Republica Moldova, iar unele dintre companiile de inginerie au lucrat cu 
contracte finanţate de donatori în domeniul eficienţei energetice.   

2.3 ASISTENŢA TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ PENTRU IMPLEMENTARE 
UE a întreprins diferite iniţiative sub umbrela generală a acţiunilor coordonate cu DPEC care susţine 
schimbul de idei şi de cele mai bune practici între statele membre pentru susţinerea implementării 
prevederilor DPEC.  Aceste iniţiative includ: 

 Grupul de lucru CEN care pregăteşte standarde noi pentru a armoniza implementarea - 
www.cen.eu. 

 „Acumulare” (build-up), ceea ce reprezintă o pagină web pentru profesionişti, municipalităţi şi 
locatari care oferă recomandări practice şi schimb de experienţă cu alţii - www.buildup.eu 

 Intelligent Energy Europe http://ec.europa.eu/energie/intelligent/index_en.html este un 
mecanism de finanţare al UE pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice. 

Aceste materiale de referinţă despre CEN şi paginile web oferă o resursă care este disponibilă pentru 
experţi, dezvoltatorii de proprietăţi şi locuitorii Republicii Moldova şi mai oferă instrucţiuni şi 
recomandări practice utile. 

3 EFICIENŢA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR LOCATIVE DIN REPUBLICA 
MOLDOVA  

Această secţiune prezintă o vedere de ansamblu a sectorului locativ din Republica Moldova, inclusiv 
livrările de energie, costul energiei şi o evaluare a mecanismelor de îmbunătăţire a eficienţei 
energetice în clădirile locative.  Ea prezintă o evaluare a legislaţiei relevante şi propune modificarea 
/completarea legislaţiei pentru posibilităţi de îmbunătăţire a eficienţei energetice. Partea finală a 
acestei secţiuni include o evaluare financiară a posibilităţilor de eficienţă energetică şi recomandări 
pentru finanţarea de către sectorul privat a eficienţei energetice în cladirile locative.   

3.1 DATE DESPRE POPULAŢIE, VENITURI ŞI LOCUINŢE  
Cu excepţia cazului în care este stipulat altfel, statisticile utilizate în această Secţiune 3.1 sunt 
preluate din Anuarul Statistic al Republicii Moldova 2009, publicat pe pagina web a Biroului Naţional 
de Statistică al Republicii Moldova.  

3.1.1 Populaţia  

Republica Moldova are o populaţie de 3.563.700 care s-a redus începând cu ianuarie 2000 când 
această cifră era de 4.264.0006.  Unul dintre factorii care a contribuit la reducerea cifrei populaţiei este 
migraţia populaţiei în căutarea unui loc de muncă. În rezultatul migraţiei proprietăţile din mediul rural 
şi urban sunt depopulate pentru perioade îndelungate de timp.  Această problemă prezintă dificultăţi 
în ceea ce priveşte gestionarea proprietăţii, îndeosebi în blocurile de locuinţe, de exemplu în Chişinău 
se estimează că până la 10% din apartamente sunt nepopulate.  

În prezent 41,2% din populaţie locuieşte în mediul urban, iar 58,8% în mediul rural. Populaţia rurală 
din Republica Moldova de obicei locuieşte în sate mari care au între 2.000 şi 10.000 locuitori. 
Chişinău este cel mai mare centru urban cu o populaţie de 77.856.  

                                                      
6 Cifrele pentru anul 2000 sunt luate din Profilul de ţară UNECE privind sectorul locativ din Republica 
Moldova din anul 2002. 
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3.1.2 Veniturile şi cheltuielile locative  

În anul 2008 venitul mediu lunar a fost de 2.529,7 lei, cu o majorare a cifrei medii lunare în anul 2001 
cu 543,7 lei. Totuşi, veniturile variază între comunităţile rurale şi cele urbane şi dintre regiunea de 
nord şi sud a ţării. Venitul mediu lunar în Chişinău reprezintă 129% din venitul mediu în timp ce 
comunităţile din sudul ţării câştigă 69,1%, în regiunea centrală a ţării  - 74,4% şi în regiunea de nord 
82,6% din venitul mediu lunar.  

În ultimii anii, procentul cheltuielilor locative din venituri a crescut atât în mediul rural, cât şi în mediul 
urban.  În 2007 – 2008, cheltuielile totale locative din venituri au crescut de la 13,5% până la 16,3%.  
Cheltuielile populaţiei rurale au crescut de la 14,9% până la 17,1%, care sunt puţin mai mari decât 
cheltuielile populaţiei urbane, care au crescut de la 12,1% până la 15,5%.  

3.1.3 Fondul locativ  

Fondul locativ al Republicii Moldova este relativ nou deoarece o mare parte din fondul locativ al ţării a 
fost distrus în timpul celui de-al doilea Război Mondial. Aproximativ 65% din fondul locativ datează din 
anul 1970, iar 84% din anul 1960. Fondul locativ urban conţine aproximativ 63% de apartamente, 
25% case care aparţin unei singure familii şi 12% cămine care datează din timpurile sovietice, când 
erau folosite pentru a caza specialişti necăsătoriţi. În prezent aceste cămine sunt cămine familiale.  

Blocurile de locuinţe din timpurile sovietice sunt cladiri mari prefabricate (de obicei denumite „case din 
panouri”, clădiri din beton construite pe loc sau clădiri de piatră).  Aproximativ 50% din blocurile de 
locuinţe din mediul urban sunt clădiri cu nouă şi mai multe etaje. 
Tabelul 3.1: Fondul locativ rural şi urban, după zone  

Fondul locativ (milioane m2)  2005 2006 2007 2008 

Total  77,1 77,1 77,8 77,4 

Urban  28,6 28,6 28,6 29,7 

Rural  48,5 48,5 48,7 48,7 

Proprietate (milioane m2) 2005 2006 2007 2008 

Publică  3,5 3,5 3,3 3,2 

Privată  73,4 73,5 74,3 75,9 

Tabelul 3.2: Fondul locativ după forma de proprietate în localităţile rurale şi urbane, 2009  

Fondul locativ  Suprafaţa 
totală  

(1000 m2) 

Spaţiu 
locativ 

Pe locuitor (m2) Numărul 
de clădiri 

Apartamente 

Total Spaţiu 
locativ  

Total  78.853,80 54.512,80 22,1 15,3 460.318 Nu este 
disponibil  

Urban  30.100,60 19.217,00 20,4 13 7.965 228.703 
(estimat) 

Rural  48.753,20 35.295,80 23,4 16,9 452.349 Nu este 
disponibil 

 

Presupunând că fondul locativ din mediul urban constituie 30% case care aparţin unei singure familii 
şi 70% apartamente, există 326.718 case în localităţile urbane, dintre care 228.703 sunt apartamente 
şi 98.015 case care aparţin unei singure familii. În mediul rural nu există blocuri de locuinţe, dar sunt 
452.349 case care aparţin unei singure familii.  

În Chişinău 50% din locuinţe au 40 - 50 ani şi au fost construite in valul de construcţii noi din anii ‘60, 
o mare parte dintre acestea fiind construcţii din panouri cu o izolare proastă.  În timp ce lipsesc date 
despre fondul locativ din Chişinău, estimările ne sugerează că aproximativ 70% din fondul locativ din 
Chişinău reprezintă construcţii din panouri.  Lipsa investiţiilor în fondul locativ existent este reflectată 
de prevalenţa ferestrelor stricate şi acoperişurilor sparte.  Multe dintre proprietăţi sunt umede din 
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cauza unei combinaţii de factori, inclusiv infrastructură spartă, sărăcia energetică; şi încălzirea 
proastă a unor apartamente, îndeosebi a acelor de la periferia sistemului centralizat de încălzire.  În 
condiţiile similare celor fondului locativ din Chişinău se găsesc şi alte oraşe şi orăşele din Republica 
Moldova. 
Tabelul 3.3: Disponibilitatea serviciilor comunale în localităţile rurale şi urbane7 

Serviciile 
comunale  

Urban 
(% din spaţiul locativ asigurat cu 

servicii comunale) 

Rural 
(%din spaţiul locativ asigurat cu 

servicii comunale) 

2001 2005 2009 2001 2005 2008 

Apă  77,2 79,0 79,8 9,8 11,3 13,1 

Canalizare  76,3 77,9 78,7 5,2 6,0 8,2 

Încălzire centrală*  74,5 73,8 75,0 1,5 3,2 5,0 

Gaz  91,2 92,1 93,1 78,9 81,6 83,1 

Apă caldă  55,6 55,0 61,6 0,4 0,8 1,6 

Energia electrică  2,3 1,8 1,7 0,1 0,1 0,1 
* Această cifră reprezintă mai degrabă casele conectate la sistemul centralizat de încălzire şi nu casele care 
primesc încălzire de la sistemul centralizat de încălzire. Multe case nu mai primesc încălzire deoarece companiile 
furnizoare de energie termică şi-au stopat livrările. 

În mediul rural, 97% din locuinţe sunt care aparţin unei singure familii, cu unul sau două etaje. În 
comunităţile rurale există o cultură semnificativă de a construi case de sine-stătător, care este 
reflectată de faptul că deseori casele sunt construite utilizănd materiale de calitate inferioară şi muncă 
necalificată, ceea ce duce la locuinţe de calitate proastă. Infrastructura socială şi infrastructura 
serviciilor comunale este limitată, deşi numărul caselor rurale conectare la apeduct şi sistemul de 
canalizare a crescut în ultimii anii, precum este ilustrat în Tabelul 3.3. 

Casele tradiţionale din Republica Moldova sunt construite din cărămizi de lut, dar casele mai noi au 
fost construite din blocuri de piatră. 

3.1.4 Construcţii noi şi renovarea clădirilor  

Construcţia locuinţelor noi este realizată în majoritatea cazurilor de sectorul privat şi este determinată 
de cererea de piaţă. În anii ’90, preţul la locuinţele noi a crescut de 7,5 ori faţă de creşterea veniturilor 
populaţiei, ca rezultat numai 1-2% din populaţie îşi poate permite locuinţele noi. Cele mai recente cifre 
privind volumul construcţiilor noi datează din anul 2007 şi arată că au fost construiţi 419.000 m2 de 
locuinţe.  Pentru a plasa această cifră în context, suprafaţa totală a proprietăţii locative din Republica 
Moldova, în 2007, a fost 77,8 milioane m2 suprafaţa brută. 

În timp ce acest studiu se axează pe blocurile de locuinţe existente, este important să menţionăm că 
noile proprietăţi locative continuă să fie construite în Republica Moldova.  Majoritatea clădirilor noi 
sunt finanţate de sectorul privat, iar aproximativ 5% de sectorul public. 

Datele Anuarului Statistic al Republicii Moldova 2009 privind reparaţia capitală a clădirilor sunt 
prezentate în Tabelul 3.4 de mai jos. Din aceste date statistice se pare că economiile pentru reparaţii 
au început din anul 2007, majoritatea reparaţiilor fiind efectuate de entităţi altele decât municipalităţile.  
Nu sunt disponibile date despre procentajul (dacă există) reparaţiilor capitale care includ renovarea 
pentru eficienţa energetică. 
Tabelul 3.4: Reparaţia capitală a clădirilor, după zone8 

Anul  Total 
(mii m2) 

Dintre care  
(mii m2 ) 

                                                      
7 Sursă: Anuarul statistic al Republicii Moldova 2009 
8 Idem  
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Municipal Alte întreprinderi  

2003 15,9 Nil 15,9 

2004 23,4 5,7 17,7 

2005 14,7 0,5 14,2 

2006 34,8 16,7 18,1 

2007 304,3 279,7 24,6 

2008 28,5 18,2 10,2 
 

3.1.5 Proprietatea fondului locativ  

Înainte de 1989 

Înainte de independenţă, locuinţele erau efectiv un activ gratuit cu arendă şi cheltuieli operaţionale 
foarte mici, serviciile comunale cum sunt: energia termică şi electrică era livrată aproape gratis.  Nu 
erau limite la consum sau mijloace de reglare a livrărilor, iar locatarii nu cunoşteau câtă energie 
consumau. 

1993 - Legea privatizării fondului de locuinţe  

După proclamarea independenţei, Guvernul a iniţiat privatizarea fondului locativ având obiectivul de a 
reduce gestionarea statului în sistemul locativ, sporind rolul instituţiilor din sectorul privat şi reducând 
cheltuielile publice.  Legea privatizării fondului de locuinţe din 1993 prevede cadrul pentru privatizarea 
fondului locativ care include următoarele prevederi:  

 Proprietarii de locuinţe sunt responsabili de întreţinerea şi reparaţia proprietăţii lor şi sunt 
obligaţi să creeze Asociaţii de proprietari ai locuinţelor (APi) pentru a-şi gestiona proprietăţile;   

 AP-urile au atribuţii limitate şi nu pot lua împrumuturi;   
 AP-urile asigură legătura între proprietarii de locuinţe, entităţile municipale şi alţi prestatori de 

servicii şi organizează întreţinerea pentru proprietarii de locuinţe. 
 Chiriaşii clădirilor aflate în proprietate municipală nu sunt obligaţi să fie membri ai AP-urilor şi 

nu sunt responsabili de gestionarea proprietăţii.  

La prima etapă, în perioada 1993-1996, a procesului de transmitere în proprietate privată au fost 
transmise numai apartamentele, iar proprietatea comună a rămas la balanţa statului. În prezent 
proprietatea comună din aproximativ 50% de blocuri de locuinţe ramâne în proprietatea statului.  
Legea privatizării fondului de locuinţe este un act legislativ complex. De la introducerea sa, ea a fost 
supusă la peste 90 modificări/completări, care au fost introduse prin 14 acte legislative. Aceste 
modificări /completări nu au fost analizate în detaliu de consultanţi.  

1997 – prezent  

Începând cu anul 1997 şi până în prezent, proprietatea comună a blocurilor de locuinţe a fost 
transmisă la balanţa AP-urilor când apartamentele au fost privatizate, în baza acestor proceduri 
proprietarii de locuinţe au devenit co-proprietari ai proprietăţii comune.  

În urma privatizării 225.300 din numărul total de 263.000 de apartamente au fost transferate 
proprietarilor de locuinţe gratuit sau la un preţ nominal către data de 1 ianuarie 1999.  

Legea condominiului 2000 

În continuare reforma a fost introdusă în anul 2000 când a intrat în vigoare Legea condominiului din 
2000. Conform Legii condominiului toţi proprietarii de locuinţe, inclusiv chiriaşii clădirilor aflate în 
proprietate municipală sunt obligaţi să devină membri ai asociaţiei de proprietari ai locuinţelor 
privatizate (APLP)9 pentru gestionarea, întreţinerea şi funcţionarea în comun a condominiului. 
Condominiurile pot cuprinde proprietăţi locative şi comerciale şi mai mult de un bloc de locuinţe. 
APLP-urile au atribuţii mai largi decât AP-urile şi au funcţia de auto-gestiune şi cea decizională. 
                                                      
9 În această secţiune „AP” este utilizat pentru asociaţiile create înainte de anul 2000 şi „APLP” pentru 
asociaţiile create în conformitate cu Legea condominiului. 
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Legea condominiului nu a fost pe larg respectată în Republica Moldova şi au fost create numai 
44 APLP-uri. (Legea condominiului este examinată în detaliu în Secţiunea 4).  

Proprietatea publică  

Aproximativ 38.000 apartamente şi camere din cămin au rămas în proprietatea publică, deoarece 
locatari nu au dorit sau nu au putut deveni proprietari ai locuinţelor sau din cauza dezacordurilor 
dintre proprietarii de locuinţe. Aproximativ 17.600 apartamente au rămas în proprietate publică în 
Chişinău deoarece au fost în condiţii nesatisfăcătoare sau ineligibile pentru privatizare, deoarece au 
fost cămine. 

3.1.6 Gestionarea fondului locativ  

Autorităţile locale sunt responsabile de furnizarea serviciilor publice, inclusiv apă, canalizare, şi de 
gestionarea şi întreţinerea fondului locativ care a rămas în proprietate publică.  Aceste funcţii sunt 
îndeplinite de întreprinderile municipale. Consiliile Municipale aprobă tarifele pentru a acoperi 
costurile  de întreţinere a proprietăţii de întreprinderile municipale.   

De la transmiterea fondului locativ în proprietate privată, fond locativ privat a fost neglijat şi lipsit de 
întreţinere şi investiţii.  Întreprinderile municipale continuă să acorde servicii de întreţinere pentru 
locuinţele privatizate, inclusiv blocurile de locuinţe cu AP-uri şi APLP-uri. Întreprinderile municipale 
sunt împuternicite să îndeplinească această funcţie în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 
1224/1998. Cu toate acestea, Legea privatizării fondului de locuinţe cere ca proprietarii de locuinţe să 
fie responsabili de costurile de întreţinere care sunt calculate reieşind din suprafaţa apartamentelor şi 
numărul de persoane care locuiesc într-un apartament.  Cercetarea noastră arată că locatarii achită 
entităţilor municipale 1 leu pe metru pătrat pe lună pentru întreţinere.  Această sumă este achitată de 
proprietarii de locuinţe direct entităţilor municipale.  Cercetarea noastră arată că această sumă este 
insuficientă pentru a acoperi nivelul de întreţinere şi reparaţiile necesare pentru a menţine 
proprietăţile în condiţii bune.  În consecinţă, prioritate se dă reparaţiilor urgente. 

Entităţile municipale deţin un monopol eficient asupra teritoriilor lor şi prestează servicii numai pe 
teritoriile sale.  Ele nu concurează între ele.  Entităţile municipale sunt preocupate de schimbări şi 
introducerea concurenţei private deoarece aceasta ar putea duce la pierderea locurilor de muncă, 
deoarece proprietarii de locuinţe trec la prestatorii privaţi.   

Nu există o procedură standard pentru gestionarea proprietăţii de APLP-uri şi AP-uiri, de aceea nu 
sunt limite privind mărimea şi componenţa acestor organizaţii.  Unele AP-uri au 12.000 membri, iar 
unele APLP-uri includ proprietăţi comerciale şi locative, precum şi case care aparţin unei singure 
familii şi blocuri de locuinţe.  Din cauza mărimilor diferite ale AP-urilor şi APLP-urilor, nu este posibil 
de cuantificat uşor procentul proprietăţilor locative gestionate de aceste structuri.  95% din 212.103 
apartamente din Republica Moldova sunt privatizate, dar părţile comune din aproximativ 50% blocuri 
de locuinţe rămân în proprietatea statului.  În Republica Moldova au fost create aproximativ 1000 AP-
uri, APLP-uri şi cooperative.  Din această cauză probabil multe din blocurile de locuinţe privatizate nu 
au structuri de gestionare a proprietarilor de locuinţe.  

AP-urile de cele mai multe ori stabilesc legătura cu prestatorii de servicii (inclusiv furnizorii de energie 
termică, electrică şi gaze naturale) şi proprietarii de locuinţe pentru a asigura prestarea serviciilor.  În 
timp ce majoritatea proprietăţilor gestionate de AP-uri au primit servicii de gestionare a  proprietăţii de 
la entităţile municipale, unele încep să se auto-administreze şi primesc servicii de reparaţie şi 
întreţinere de la prestatorii privaţi. 

Unele APLP-uri sunt administrate de administratorul condominiului care este remunerat pentru 
serviciile sale.  Administratorii pot administra banii şi efectua plăţile către prestatorii de servicii în 
numele proprietarilor de locuinţe.  Ei primesc plăţile de la proprietarii de locuinţe şi efectuează plăţile 
către prestatorii de servicii. Nu există limite pentru numărul de condominiuri care pot fi administrate de 
un administrator al condominiului. Cercetarea noastră ne arată că aceşti administratori achită 
serviciile pentru un bloc din fondurile altui bloc pentru a preveni sistarea livrării serviciilor.  

Acolo unde nu există AP-uri sau APLP-uri, gestionarea proprietăţii este asigurată de întreprinderile 
municipale, care primesc plăţile în baza tarifelor aprobate de administraţia publică locală. Aceasta 
este aceeaşi structură de gestionare care a funcţionat înainte de privatizare. În conformitate cu 
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Hotărârea Guvernului nr. 1224/1998 chiriaşii care ocupă proprietăţi de stat sunt obligaţi să achite 
serviciile comunale.  

Acest mix de tipuri de proprietăţi şi clădiri multiple în cadrul aceleaşi APLP sau AP duce la priorităţi 
contradictorii între membrii săi. Inegalităţile sunt de asemenea create de proprietăţile de mărimi 
diferite din cadrul aceleaşi clădiri deoarece există proceduri inadecvate de repartizare a costurilor 
între proprietarii de locuinţe în baza consumului de servicii. Interviurile noastre cu administratorii 
condominiurilor au confirmat aceste probleme. 

Lipseşte o facturare transparentă din partea entităţilor municipale şi furnizorilor de energie termică şi 
electrică, ceea ce împiedică repartizarea corectă între proprietarii de locuinţe. Lipsa măsurării 
agravează această problemă şi poate duce la subvenţii încrucişate în cadrul AP-urilor sau APLP- 
urilor unde proprietarii de locuinţe ai unui bloc achită serviciile prestate unui alt bloc în cadrul aceleiaşi 
AP sau APLP.  Această lipsă de transparenţă, de asemenea, duce la subvenţii încrucişate similare 
între proprietarii de locuinţe din acelaşi bloc de locuinţe.  Aceste probleme se agravează atunci când 
administratorii condominiurilor achită facture deoarece ei pot crea subvenţii încrucişate utilizând 
fondurile unui proprietar de locuinţă pentru achita facturile altui proprietar de locuinţă.  În unele cazuri, 
atunci când un număr de condominiuri sunt administrate de un administrator de condominiu, 
proprietarii de locuinţe din cadrul unui condominiu pot subvenţiona proprietarii de locuinţe din alt 
condominiu.  În baza cercetării noastre noi am ajuns la concluzia că subvenţiile încrucişate sunt 
constituite din mai multe nivele şi se pot agrava din lipsa transparenţei în prestarea serviciilor şi 
administrarea proprietăţii. 

Entităţile municipale nu creează conturi sau facturi separate pentru proprietarii apartamentelor 
individuale sau blocurilor de locuinţe. Nu există niciun raport care sa ateste că un bloc sau un 
apartament are un surplus sau deficit şi această lipsă de transparenţă este problema subvenţiilor 
încrucişate. Locatarii unui bloc pot achita costul lucrărilor efectuate în alt bloc. 

Entităţile municipale nu primesc plata integral de la toţi consumatorii.  Aceasta face dificilă asigurarea 
lucrărilor de întreţinere planificate. Neachitarea de către unii consumatori a sumelor pentru subvenţiile 
încrucişate deoarece acei consumatori care îşi achită facturile subvenţionează pe acei care nu şi le 
achită.  Acest sistem duce la un număr mare de subvenţii necontrolate în sectorul locativ.  Această 
situaţie se complică de percepţia raspândită a proprietarilor de locuinţe precum că întreţinerea 
clădirilor şi îmbunătăţirile în sistemul de distribuţie a energiei termice este responsabilitatea statului şi 
că ar trebui acoperite de stat şi nu de proprietarii de locuinţe. 

Subvenţiile încrucişate multiple create de furnizarea şi achitarea energiei termice, electrice şi serviciile 
de gestionare a proprietăţile reprezintă bariere în mod deosebit de semnificative în eficienţa 
energetică deoarece nu există stimulente din partea proprietarilor de locuinţe de a reduce consumul 
de energie termică şi electrică dacă această reducere nu este reflectată în suma achitată pentru 
servicii.  Într-adevăr lipsa conştientizării şi informării publicului de entităţile municipale înseamnă că 
proprietarii de locuinţe nu cunosc volumul de energie pe care ei îl consumă sau măsurile care pot fi 
efectuate pentru a îmbunătăţi eficienţa energetică. 

În baza informaţiilor pe care le-am obţinut în cadrul interviurilor cu administratorii condominiurilor, noi 
am ajuns la concluzia că, în general, lipsesc procedurile contractuale care ar reglementa gestionarea 
proprietăţii în Republica Moldova.  Această lipsă se răspândeşte în întregul sistem de la prestarea 
serviciilor la repartizarea costurilor între proprietarii de locuinţe.  De asemenea nu există proceduri 
standard de gestionare a proprietăţii, iar responsabilii de gestionarea proprietăţii se descurcă care şi 
cum poate.  Lipsa unei Legi a condominiului în vigoare, prestări şi facturare transparentă a serviciilor 
comunale, mărimea şi componenţa APLP-urilor şi AP-urilor, toate acestea împiedică gestionarea 
echitabilă şi transparentă a proprietăţii.   
 

3.1.7 Statutul actual al privatizării fondului locativ din Republica Moldova   

În rezultatul practicii de privatizare în Republica Moldova proprietatea comună din aproximativ 50% 
din blocurile de locuinţe din Republica Moldova au rămas în proprietatea statului. În unele cazuri 
practica de privatizare nu a fost în conformitate cu legislaţia. De exemplu, acoperişurile, subsolurile şi 
spaţiul exterior din jurul blocurilor de locuinţe a fost vândut investitorilor privaţi, nu proprietarilor de 



    
 
 

 
 
J231 Eficiența energetică în Republica Moldova  FINAL     Pagina 14 
 

locuinţe. În unele cazuri, aceasta a dus la apariţia de apartamente noi construite pe ultimul etaj al 
blocurilor de locuinţe existente. Tabelul 3.6:  de mai jos prezintă statutul actual al fondului locativ. 

În prezent, municipalităţile nu transferă AP-urilor proprietatea comună a clădirilor locative aflate în 
proprietatea statului până nu sunt achitate datoriile faţă de entităţile municipale pentru întreţinerea 
proprietăţilor. Această condiţie de a achita datoriile împiedică crearea la momentul actual a 
condominiurilor şi APLP-urilor, ceea ce la rândul său împiedică gestionarea blocurilor de locuinţe de 
proprietarii de locuinţe. 

Legea privatizării fondului de locuinţe şi Codul locativ sunt acte legislative complexe. Noi 
recomandăm să fie efectuată o analiză detaliată a acestor legi pentru a stabili proporţia în care 
privatizarea a fost conformă cu legislaţia şi pentru a asigura că aceste legi sunt conforme cu 
obiectivele Legii condominiului.  În afară de aceasta, este necesar de examinat în continuare 
abordarea datoriilor neachitate faţă de entităţile municipale. O situaţie similară a apărut în Slovacia în 
timpul privatizării şi a fost soluţionată prin plăţi în numerar alocate entităţilor municipale de către stat. 
Entităţile municipale au fost apoi privatizate, iar plăţile în numerar au fost restituite statului. Este 
necesar de studiat situaţia în continuare pentru a stabili dacă această abordare ar fi adecvată pentru 
Republica Moldova.  
Tabelul 3.5: Structura proprietăţii locuinţelor  

Legea 
Proprietate  

 

Numărul de 
entităţi de 

gestionare a 
proprietăţii 

create 

Tipul de 
proprietat

e 
Proprietate 
locuinţelor 

Proprietatea 
părţilor comune 

ale 
proprietăţilor 

Întreţinerea 

Codul locativ 
Nr. 306 1983 

Cooperative 
private  312 

Preponder
ent blocuri 
de locuinţe 

Proprietate 
privată  

Proprietate 
privată 

Proprietarii de locuinţe 
sunt responsabili de 
costurile pentru 
întreţinere 

Entităţile municipale  pot 
asigura întreţinerea în 
conformitate cu 
Hotărârea Guvernului nr. 
1224/1998 

Legea 
privatizării 
fondului de 
locuinţe din 
1993  

Apartamente 
şi case care 
aparţin unei 
singure 
familii aflate 
în proprietate 
privată  

Create 675 
AP-uri  

Blocurile 
de locuinţe 
case care 
aparţin 
unei 
singure 
familii 

 

Proprietate 
privată 

În urma 
privatizării 
aproximativ 50% 
din proprietatea 
comună se află 
îm continuare în 
proprietate 
publică. 

O parte din 
proprietatea 
comună a 
clădirilor, inclusiv 
acoperişurile, 
subsoluri  şi 
spaţiile exterioare 
au fost vândute 
terţilor.  

Unii proprietarii 
de locuinţe deţin 
în proprietate 
proprietatea 
comună a 
clădirilor lor 
(procent 
necunoscut). 

Proprietarii de locuinţe 
sunt responsabili de 
costurile pentru 
întreţinere 

Entităţile municipale  pot 
asigura întreţinerea în 
conformitate cu 
Hotărârea Guvernului nr. 
1224/1998 

Legea 
condominiului 
2000 

APLP-uri  44  

Proprietăţi 
locative şi 
comerciale 
mixte  

Proprietate 
privată 

Proprietate 
privată 

Proprietarii de locuinţe 
sunt responsabili de 
costurile pentru 
întreţinere 

Entităţile municipale  pot 
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Legea 
Proprietate  

 

Numărul de 
entităţi de 

gestionare a 
proprietăţii 

create 

Tipul de 
proprietat

e 
Proprietate 
locuinţelor 

Proprietatea 
părţilor comune 

ale 
proprietăţilor 

Întreţinerea 

asigura întreţinerea în 
conformitate cu 
Hotărârea Guvernului nr. 
1224/1998 

Inaplicabil  

Proprietăţi 
locative în 
proprietatea 
statului  

Inaplicabil 

Apartament
e şi case 
care 
aparţin 
unei 
singure 
familii  

Proprietate 
publică  

(38.000 
proprietăţi) 

Proprietate 
publică  

Întreprinderile 
municipale în 
conformitate cu 
Hotărârea Guvernului nr. 
1224/1998 

 

3.2 RESURSELE ENERGETICE ŞI CONSUMUL ENERGIEI ÎN SECTORUL LOCATIV   
În această secţiune a raportului, noi examinăm resursele energetice şi consumul de energie în 
sectorul locativ urban şi rural. 

3.2.1 Resursele energetice  

Republica Moldova nu are rezerve de cărbune şi gaze naturale şi numai mici rezerve interne de petrol 
crud, care reprezintă mai puţin de 0,1 procente din livrările totale de energie primară.  Ţara are de 
asemenea un potenţial hidroelectric mic.  Republica Moldova este de aceea foarte dependentă de 
importurile de energie preponderent din Federaţia Rusă şi Ucraina, care constituie 98 procente din 
consumul total de energie. 

Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2020 (Hotărârea Guvernului nr. 958 din 21 
august 2007) planifică să majoreze ponderea surselor de energie regenerabilă în balanţa energetică 
a ţării cu până la şase procente în 2010 şi 20 procente în 2020.  Pentru a realiza aceste obiective, 
circa un milion de m2 de instalaţii solare pentru încălzirea apei şi 80.000 m2 de instalaţii solare pentru 
uscarea produselor agricole ca: tutunul, sunt necesare până în anul 2010.  În baza acestor estimări 
până la 40.000 toe (echivalent tone de petrol) ar putea fi substituite, în timp ce instalarea necesară a 
celulelor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice ar fi de 6300 kW. 

3.2.2 Consumul de energie în sectorul locativ   

Sectorul locativ al Republicii Moldova consumă un procent semnificativ din consumul total de energie.  
În anul 1997, consumul de energie în sectorul locativ a fost de 35,4% din consumul total.  Această 
cifră a crescut puţin, pe piaţa internă consumul fiind de 38% din consumul total de energie, în anul 
2007. Consumul de energie este mai mare în mediul urban unde populaţia depinde de sistemul 
centralizat de încălzire, de gazele naturale şi produsele petroliere.  În mediul rural, multe familii nu 
sunt conectate la serviciile comunale şi mizează pe sobele tradiţionale pentru a se încălzi.  Tabelul 
3.6:  de mai jos arată consumul de energie în sectorul locativ după tipul de carburanţi: 
Tabelul 3.6: Consumul de energie în sectorul locativ după tipul de carburanţi, 200710 

Tipul de carburanţi Energia totală consumată în  
Republica Moldova 

Procentajul consumului după 
sectorul locativ  

Toate tipurile de 
carburanţi  

2038 ktoe 38% 

Energie termică  10689 TJ 50% 

Gaze naturale  651 ktoe 38% 

Energie electrică  4155 GWh 31% 

                                                      
10 Sursă: Anuarul statistic al Republicii Moldova 2009 



    
 
 

 
 
J231 Eficiența energetică în Republica Moldova  FINAL     Pagina 16 
 

3.2.3 Consumul energiei termice în sectorul locativ   

În timp ce aproximativ 75% de locuinţe urbane din Republica Moldova sunt conectate la sistemul 
centralizat de încălzire, se înţelege că pe parcursul ultimilor 15 ani, reţelele de termoficare pe întreg 
teritoriul ţării s-au deteriorat.  De asemenea a fost consolidată şi efectuate schimbări în sistemele de 
termoficare, având un număr de 32 sisteme centralizate de încălzire funcţionale în Republica 
Moldova, acum sunt două sisteme centralizate de încălzire în Chişinău şi încă două în alte oraşe.  
Datorită faptului că există 15 municipalităţi (oraşe sau aglomerări urbane mari) şi 52 de oraşe, este 
evident că un procent semnificativ al populaţiei urbane a fost deconectată de la sistemul centralizat 
de încălzire.  Am dedus din aceste statistici că locatarii locuinţelor care nu mai primesc încălzire 
centralizat, folosesc o varietate de surse de încălzire ca: reşourile electrice, sobele cu gaz sau 
carburanţi solizi. 

Descentralizarea sistemelor de încălzire are loc pentru a satisface cererea sectorului locativ. În 2003-
2005, peste 400 de staţii termice au fost construite pentru furnizarea descentralizată a încălzirii pentru 
consumatori, inclusiv 148 unităţi în 2005.  Cercetarea noastră arată că această tendinţă  va continua 
în viitor pentru a asigura furnizarea energiei termice consumatorilor în mediul rural, sursa de energie 
primară fiind gazele naturale şi sursele locale de energie regenerabilă (energie solară şi 
biocombustibilul solid, lichid şi gazos).  

3.2.4 Plăţile pentru energia termică  

Cercetarea efectuată în cadrul acestui studiu privind facturarea şi plăţile a dus la date contradictorii. 
Am dedus aceasta din cauză că principiul de facturare nu este uniform.  Informaţiile primite indică că 
de obicei:  

 Consumatorii primesc facturile care arată suma spre plată.  Nu includ detalii cu privire la 
volumul de energie consumată; modul de achitare a ratelor sau de calculare a facturilor; şi 

 Subvenţiile încrucişate apar în blocurile de locuinţe. De asemenea există subvenţii încrucişate 
de la un bloc de locuinţe la altul în cazul când mai multe blocuri au aceeaşi administraţie.  

Fiecare bloc de locuinţe are un singur contor de căldură.  Apartamentele primesc facturile dar fără 
detalii despre volumul de energie consumat, rata sau perioada furnizării.  Proprietarii individuali de 
apartamente uneori negociază plata cu furnizorul de căldură şi, deşi apartamentele nu sunt măsurate 
separat, proprietarii individuali de apartamente uneori primesc facturi separate de la furnizorul de 
căldură. 

Unele blocuri de locuinţe din mediul urban nu sunt conectate la sistemul centralizat de încălzire şi au 
instalate cazane de gaze proprii. Deşi sistemul de distribuţie a gazelor naturale are o penetrare 
rezonabilă cu 80-95% din populaţie conectată la acest sistem, comunităţile rurale tind să folosească 
sobe mici pentru a-şi încălzi casele.  Cercetarea indică că proprietarii de locuinţe din mediul rural nu 
folosesc gazele naturale deoarece ei nu şi-l pot permite sau deoarece ei preferă sobele tradiţionale. 
În consecinţă, furnizarea îmbunătăţită de energie termică şi apă caldă în localităţile rurale ar 
îmbunătăţi temperaturile din încăpere şi ar reduce sărăcia energetică dar ar putea să nu contribuie 
semnificativ la securitatea furnizării energiei dacă nu vor fi aplicate tehnologii de combustibil nefosil.  
Comunităţile din mediul rural sunt, în general, mai sărace decât cele din mediul urban şi pot avea 
nevoie de un suport financiar mai mare în formă de granturi, indemnizaţii sau subvenţii pentru a 
sprijini îmbunătăţirea locuinţelor.  

3.2.5 Tarifele la energie  

Costurile la gazele naturale, energia electrică, energia termică şi apa caldă centralizată au rămas 
practic neschimbate, în perioada 2001-2005, cu excepţia majorărilor de aproximativ 10% şi 20% la 
preţurile pentru energia electrică şi gazele naturale, în anul 2003, care, conform ipotezelor noastre, au 
fost un rezultat direct al celui de-al doilea Război din Golf.  Preţul a început să crească în anul 2006, 
continuând să crească.  Majorările de preţuri, în perioada 2006-2008, sunt prezentate în tabelul de 
mai jos. 
Tabelul 3.7: Majorările de preţ la energia termică şi electrică, 2006-2008 

Servicii  Majorările de preţ în %, anul precedent  

2006 2007 2008 
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Energie electrică  0 31,0 15,2 

Gaze naturale  14,1 10,6 28,2 

Încălzire centralizată  4,7 6,6 75,9 

Apă caldă  0,0 0,0 0,0 
 

La 17 decembrie 2009, Parlamentul a aprobat Legea privind modificarea şi completarea Legii nr. 
107-XVIII, care transferă responsabilitatea pentru stabilirea tarifului la energia termică de la 
autoritatea publică locală la ANRE, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.  ANRE de 
asemenea stabileşte tarifele la gazele naturale şi energia electrică.  La începutul anului 2010 au fost 
stabilite următoarele tarife: 

3.2.6 Livrarea gazelor naturale  

 Pentru gospodăriile cu consumul mediu lunar de până la 30 m3 de gaze naturale a fost stabilit 
tariful de 3.574 lei/1000 m3, faţă de tariful precedent de 3.068 lei/1000 m3 (o majorare de 
16,5%); 

 Pentru gospodăriile cu consumul mediu lunar care depăşeşte 30 m3 de gaze naturale a fost 
stabilit tariful de 3.992 lei/1000 m3, faţă de tariful precedent de 3.427 lei/1000 m3 (o majorare 
de 16,5%); 

3.2.7 Energia electrică  

Tarifele la energia electrică stabilite de diferite companii energetice sunt prezentate în tabelul următor: 
 

Tabelul 3.8: Tarifele la energia electrică şi termică  

Întreprinderea  Tariful la energia electrică  
(lei /kWh) 

 

Tariful la energia termică  
 (lei/Gcal) 

CET-1 131,84 455,78 

CET-2 96,60 375,72 

CET Nord 103,03 786 

RED Union Fenosa 95 (110 kV reţele) 
133 (alte categorii) 

 

RED Nord şi RED Nord- Vest  143  

Termocom N/A 821 

Unele dintre tarifele de mai sus reprezintă majorări semnificative la tarifele precedente de la 5 până la 
20%. Termocom a majorat tariful, la începutul anului 2010, până la 699 lei/Gcal ceea ce a reprezentat 
o creştere de 29,2% la tariful aplicat anterior de Consiliul Municipiului Chişinău, care a fost stabilit cu 
trei ani mai devreme, la 1 ianuarie 2007.  În mai 2010, tariful a fost majorat din nou până la 821 
lei/Gcal.  Aceste majorări de preţ au fost cauzate în cea mai mare parte de majorarea preţului la 
gazele importate şi energia electrică şi schimbarea cursului valutar al Dolarului SUA; energia electrică 
este achiziţionată în valută - dolari SUA.   

3.2.8 Majorările de preţ din noiembrie 2010 

În noiembrie 2010 preţul la gazele naturale şi energia termică s-au majorat din nou. Tarifele actuale 
sunt, după cum urmează:  

 Pentru gospodăriile cu consumul mediu lunar de până la 30 m3 de gaze naturale a fost stabilit 
tariful de 4.777 lei/1000 m3, faţă de tariful precedent de 3.574lei/1000 m3 (o majorare de 
peste 30%); 
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 Pentru gospodăriile cu consumul mediu lunar care depăşeşte 30 m3 de gaze naturale a fost 
stabilit tariful de 5.146 lei/1000 m3, faţă de tariful precedent de 3.992 lei/1000 m3 (o majorare 
de peste 25%); 

 Tariful pentru energia termică a S.A „Termocom” a crescut de la 821 lei /Gcal la 898 le / Gcal 
(o majorare de circa 10%). 

3.3 CAZUL PENTRU EFICIENŢA ENERGETICĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA  
Republica Moldova se confruntă cu un număr de probleme sociale şi economice complexe legate de 
energie, inclusiv: 

 Securitatea energetică.  
Republica Moldova are puţine resurse energetice interne, iar 98% din resursele energetice 
sunt importate, majoritatea din Rusia şi Ucraina.  

 Problemele legate de spaţiul locativ  
Precum am menţionat în discuţia noastră de mai sus, sectorul locativ consumă 39% din 
energia totală. În general, aceasta se datorează construcţiilor de calitate proastă, izolării şi 
întreţinerii proaste şi lipsei de transparenţă în furnizarea şi facturarea serviciilor comunale, 
inclusiv a energiei termice, electrice şi serviciilor de întreţinere. Proprietatea comună din 
multe blocuri de locuinţe rămâne în proprietatea statului şi condiţia de a achita datoriile 
existente entităţilor municipale înainte de transmiterea proprietăţii comune APLP-urilor 
împiedică crearea APLP-urilor, ceea ce reprezintă primul pas spre gestionarea locuinţelor de 
către proprietarii de locuinţe. 
Mulţi proprietarii nu-şi cunosc drepturile de proprietarii de locuinţe şi obligaţiile lor în 
gestionarea locuinţelor şi dintre ei sunt de părerea că gestionarea proprietăţii este 
responsabilitatea statului.  
Legea condominiului cere realizarea reformei pentru a asigura o structură regulatorie corectă 
şi eficientă pentru gestionarea proprietăţii.  
Lipsa finanţării primare disponibile este o barieră pentru acei proprietari de locuinţe care 
doresc să-şi asume responsabilitatea pentru locuinţele proprii. Inerţia creată de aceste 
bariere duce la deteriorarea continuă a fondului locativ.   

 Probleme sistemice. Industria energetică a Republicii Moldova se confruntă cu probleme 
majore în rezultatul unui număr de factori sociali şi economici complecşi care includ datorii 
istorice semnificative, sisteme învechite de producere a energiei electrice, sisteme 
centralizate de distribuţie a energiei electrice şi termice ineficiente şi tarifele stabilite sub 
nivelul economic.   

 Sărăcia energetică. Sărăcia energetică face parte dintr-o problemă mai mare a sărăciei ţării.  
Republica Moldova are cel mai mic PIB din Europa, fiind pe locul 131 pe lista globală a FMI 
cu 2839 dolari SUA per capita în anul 2009.  În anul 2005 PNUD a raportat că aproape 50% 
din populaţie trăia sunt pragul sărăciei, iar circa 8% trăiau cu mai puţin de 1,25 dolari SUA  pe 
zi şi încă 29% cu mai puţin de 2,00 dolari SUA.  Sărăcia este mai pronunţată în mediul rural, 
dar majoritatea gospodăriilor în Chişinău deţin în proprietate locuinţele proprii. Cu toate 
acestea, familiile din Chişinău sunt deseori bogate după proprietate dar cu venituri mici şi nu 
ar putea să facă faţă ajustărilor la tarifele pentru serviciile comunale şi utilităţi11.  

În timp ce chestiunile de mai sus sunt complexe, semnificative după scară şi vor necesita soluţii 
multilaterale, îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul locativ este unul dintre factorii care ar 
putea aduce o contribuţie semnificativă la reducerea scării problemelor.  Analiza comparativă care 
este prezentată în Secţiunea � examinează experienţa Germaniei şi Slovaciei.  Problemele actuale 
cu care se confruntă Republica Moldova sunt similare problemelor cu care s-a confruntat Germania în 
anii ’70 şi Slovacia în anii ’90.  Experienţa acestor ţări oferă o înţelegere despre modul în care 
eficienţa energetică ar putea fi îmbunătăţită în Republica Moldova.  

                                                      
11 Sursă: ‘Lost in Transition: Housing reform in Moldova 2007; Dr Sasha Tsenkova, University of 
Calgary  („Pierduţi în tranziţie: reforma locativă în Moldova 2007”) 
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3.4 POLITICA PRIVIND EFICIENŢA ENERGETICĂ  
Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2020 (Hotărârea Guvernului nr. 958 din 21 
august 2007) are scopul de a atinge 20% din îmbunătăţiri în eficienţa energetică căte anul 2020, în 
conformitate cu politica UE.  Această Politică are trei obiective strategice: securitatea energetică, 
promovarea eficienţei energetice şi liberalizarea pieţilor energetice şi restructurarea industriei 
energetice. 

Planul Naţional pentru eficienţa energetică pentru anii 2010-2020 a fost pregătit şi aşteaptă adoptarea 
Parlamentului. Activităţile prevăzute în plan includ: 

 Implementarea legislaţie secundare pentru sprijinirea eficienţei energetice  
 Elaborarea standardelor de construcţie noi   
 Elaborarea programelor sectoriale  
 Realizarea auditului energetic al clădirilor publice şi implementarea măsurilor de eficienţă 

energetică  
 Relansarea Agenţiei Naţionale pentru Eficienţa Energetică  
 Finanţarea eficienţei energetice 
 Crearea unui mediu economic pentru companiile ESCO 

3.4.1 Structura instituţională   

Eficienţa energetică ţine de responsabilitatea Ministerului Economiei, Direcţia Energie. Chestiunile 
legate de energie în sectorul locativ sunt responsabilitatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Construcţiei.  

Crearea unei noi Agenţii Naţionale pentru Eficienţa Energetică (ANEE) este planificată în baza Legii 
cu privire la eficienţa energetică adoptate de Parlament la 2 iulie 2010.  Proiectul Regulamentului 
pentru aprobarea ANEE a fost elaborat şi circulat pentru comentarii părţilor interesate relevante şi 
aşteaptă în prezent avizul final al Ministerului Justiţiei.  

Funcţiile ANEE includ: implementarea politicii de stat pentru eficienţa energetică şi energia 
regenerabilă; aprobarea proiectelor cu finanţare parţială sau integrală din fondurile statului, unităţilor 
teritorial administrative şi Fondul pentru eficienţă energetică; coordonarea proiectelor naţionale şi 
regionale; coordonarea programelor şi planurilor de acţiune elaborate de autorităţile locale şi 
coordonarea programelor pentru eficienţa energetică finanţate de organizaţiile internaţionale în 
cooperare cu Guvernul; menţinerea registrului auditorilor în energetică şi auditelor în energie 
realizate; asigurarea diseminării informaţiilor privind eficienţa energetică; pregătirea şi publicarea 
rapoartelor sectoriale anuale. 

3.4.2 Analiza lacunelor instituţionale  

Cu excepţia nivelurilor cele mai înalte, capacităţile instituţionale lipsesc. La cel mai înalt nivel în 
Guvern lipsesc structurile instituţionale sau personalul pentru implementarea eficientă a politicilor.  
Din cauza timpului disponibil limitat pentru atingerea ţintei de 20%, ar putea fi prudent de examinat 
următoarele: 

ANEE 

Pentru obiectivul de a atinge ţinta de 20% îmbunătăţiri în eficienţa energetică către anul 2020 vor fi 
necesare resurse. Va fi necesară o abordare coordonată de ANEE şi de un număr de ministere.  
Eficienţa energetică este relevantă pentru un şir lung de activităţi în transportul public şi privat, 
utilizarea energiei în clădirile locative şi publice şi utilizarea energiei în comerţ şi industrie.  Vor fi 
necesare expertiza şi resurse suplimentare în fiecare minister relevant pentru a desfăşura acese 
activităţi noi şi lua legătura cu ANEE. Finanţarea şi asistenţa tehnică vor fi importante pentru a oferi 
asistenţă în crearea structurilor instituţionale şi a planurilor de lucru pentru a atinge ţintele relevante. 
Va fi necesară finanţare şi pentru recrutarea şi instruirea personalului. Va fi necesar suportul 
experţilor tehnici pentru a oferi asistenţă în realizarea activităţilor ANEE. 

Institutul în energetică  

Crearea unui Institut energetic obştesc civil (organizaţie neguvernamentală) finanţat din resurse 
naţionale sau ale donatorilor internaţionali pentru consolidarea capacităţilor, instruirea şi educaţia în 
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domeniul eficienţei energetice şi a energiei regenerabile.  Acest institut ar fi o resursă pentru Guvern, 
comerţul public şi industrie şi şi-ar desfăşura activitatea în toate sectoarele pentru a implementa 
proiecte pilot, oferi ajutor practic şi promova eficienţa energetică.  Institutul ar fi susţinut şi asigurat cu 
personal de experţi naţionali şi internaţionali.   

Această propunere este prezentată acum când experţii în eficienţa energetică din Republica Moldova 
lucrează cu ONG-urile, în sectorul privat şi în educaţie.  Aceste resurse ar putea fi mai uşor 
exploatate de un Institut civil în energetică decât de o organizaţie guvernamentală.  Din cauza 
resurselor limitate ale Republicii Moldova este important ca toate resursele să fie utilizate în mod 
eficient.   

 

 

Institutul locativ  

În baza experienţei Slovaciei, Institutul locativ a fost central pentru succesul în consolidarea 
capacităţilor şi sensibilizării comunităţilor locale.  El a ajutat proprietarii de locuinţe să-şi asume 
responsabilitatea pentru gestionarea proprietăţii şi în crearea şi funcţionarea APLP-urilor.  În cadrul 
Institutului locativ din Slovacia a fost Centrul Educaţional şi de Informare pentru dezvoltarea locativă.  
Acesta a fost o organizaţie obştească creată printr-un regulament al Guvernului ca organizaţie 
voluntară pentru a uni persoane şi organizaţii pentru a oferi educaţie şi informaţii în domeniul locativ, 
axându-se pe: 

 gestionarea blocurilor locative aflate în proprietatea cetăţenilor, 
 managementul financiar, 
 dezvoltarea locativă şi renovarea fondului locativ, 
 utilizarea fondului locativ, 
 economii de energie în sectorul locativ, 
 protecţia mediului ambiant şi îmbunătăţirea calităţii sale precum şi a calităţii locuinţelor şi 

respectiv a vieţii în sine. 

Comunitatea donatorilor, inclusiv USAID, a oferit suport pentru Institut. Se recomandă de creat un 
institut similar în Republica Moldova. 

3.4.3 Legea Republicii Moldova cu privire la eficienţa energetică  

În iulie 2010, Parlamentul a adoptat Legea cu privire la eficienţa energetică transpunând 
prevederile Directivei UE 2006/32/EC din 5 aprilie 2006 privind utilizarea finală eficientă a energiei şi 
serviciile energetice.  Noi înţelegem că transpunerea prevederilor Directivei EuP urmează a fi 
realizată, dar încă nu am văzut detaliile.  

Legea cu privire la sursele de energie regenerabilă (Decizia Parlamentului nr. 160 din 12 iulie 
2007) prevede crearea Fondului pentru eficienţa energetică. Fondul urmează să fie o entitate 
independentă cu autonomie financiară.  Activitatea principală a Fondului va fi finanţarea proiectelor de 
eficienţă energetică şi energie regenerabilă în conformitate cu politica Republicii Moldova şi 
prevederile pentru garanţiile, împrumuturile şi asistenţa tehnică. 10% din sursele fondului vor fi 
acordate de Guvernul Republicii Moldova şi alte surse vor include donaţii şi împrumuturi de la bănci 
sau investitori.  

Directiva privind performanţa energetică a clădirilor este transpusă de următorul regulament şi 
hotărâre ordin care în prezent sunt supuse procesului legislativ şi încă nu sunt în vigoare:  

 Regulamentul privind performanţa energetică a clădirilor care include (i) specificaţiile 
pentru calcularea performanţei energetice a clădirilor, (ii) condiţiile minime de performanţă 
energetică (iii) prevederi privind pregătirea certificatelor de performanţă energetică. 

 Hotărârea privind inspecţia cazanelor care include proceduri şi condiţii pentru inspecţiile 
sistematice ale cazanelor.  

Analiza detaliată a legislaţiei şi a standardelor tehnice ale Republicii Moldova a fost deja efectuată de 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, cu asistenţa BERD în legătură cu elaborarea 
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regulamentului şi a hotărârii de mai sus pentru a identifica modificările/completările la alte legi, 
regulamente, standarde, şi hotărâri. 

3.4.4 Noua Lege cu privire la  performanţa energetică a clădirilor  

Legea privind eficienţa energetică din 2010 include o referinţă generală la elaborarea unei legi noi şi a 
unui Regulament privind performanţă energetică a clădirilor. Se aşteaptă ca, în baza schemei 
regulatorii, să fie adoptată o nouă lege a performanţei energetice a clădirilor şi noi recomandăm ca 
această activitate să fie realizată.  Această lege nouă ar asigura cadrul legislativ primar pentru 
performanţă energetică a clădirilor şi ar include:  

 Obligaţiile proprietarilor clădirilor privind eficienţa energetică (EE). 
 Obligaţiile instituţiilor de stat privind EE a clădirilor. 
 Introducerea instrumentelor de EE a clădirilor (e-certificare, inspecţii sistematice, metodologia 

de evaluare, condiţiile minime de EE). 
 Monitorizarea sistemului de EE în sectorul construcţiilor.  

Legislaţia primară va fi implementată de legislaţia secundară care a fost deja elaborată de Minister.  

Cadrul regulatoriu propus pentru eficienţa energetică a clădirilor în Republica Moldova este prezentat 
în Figure 3.1Ошибка! Источник ссылки не найден..  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Construcţiilor va fi responsabil de implementarea tuturor aspectelor DPEC altele decât cele care au 
legătură cu TVCA (termoficare, ventilare şi condiţionarea aerului) care vor fi realizate de Ministerul 
Economiei. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor va fi astfel responsabil de implementarea 
următoarelor:  

 Metodologia unică privind performanţa energetică. 

 Condiţiile minime de performanţă energetică a clădirilor noi.  

 Condiţiile minime de performanţă energetică a clădirilor mari renovate.  

 Certificate de performanţă energetică. 

În Legea cu privire la eficienţa energetică există prevederi (care ţin de responsabilitatea Ministerului 
Economiei) privind elaborarea legilor şi regulamentelor noi pentru implementarea DPEC. Precum este 
menţionat mai sus, noi recomandăm, ca această nouă lege specifică sectorului să fie promulgată 
pentru a oferi un cadru legislativ pentru DPEC, inclusiv implementarea regulamentelor, standardelor 
tehnice şi condiţiilor de certificare pentru evaluatorii şi revizorii în eficienţa energetică. 



    
 
 

 
 
J231 Eficiența energetică în Republica Moldova  FINAL                       Pagina 22 
 

Figura 3.1: Cadrul instituţional general pentru implementarea DPEC în Republica Moldova 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cadrul instituţional general pentru implementarea DPEC în Republica Moldova
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3.4.5 Standardele de eficienţă energetică  

Republica Moldova nu dispune la moment de standarde de eficienţă energetică pentru construcţiile noi şi pentru renovarea clădirilor existente.  Ошибка! 
Неверная ссылка закладки. de mai jos prezintă U-valorile (W/m2K) pentru construcţiile noi stabilite de Standardul Naţional Tehnic.  Tabelul 3.10 prezintă 
standardele noi care vor fi implementate împreună cu Regulamentul privind performanţă energetică a clădirilor pentru clădirile noi şi cele existente.  
Tabelul 3.9:  U-Valorile pentru fondul locativ nou şi cel existent (15-30 ani) stabilite de Standardul Naţional Tehnic  

Construcţii Unitatea Construcţii noi  Clădirile existente 

Peretele extern  W/m2K U = 0,4  U=1,0 – 1,2  

Acoperiş plat  W/m2K U = 0,3  U=1,2  

Ferestre  W/m2K U = 2,56  U=2,8 – 3,5  

Tabelul 3.10:  U-Valorile pentru fondul locativ nou şi cel existent (15-30 ani) care vor fi implementate de Regulamentul privind performanţă energetică a clădirilor  

Construcţii Unitatea Construcţii noi  Clădirile existente 

Peretele extern  W/m2K  U= 0,32 U = 0,32 

Acoperiş plat  W/m2K  U=0,20 U = 0,2 

Ferestre  W/m2K U=1,5 U = 1,5 

4 LEGEA CONDOMINIULUI     
4.1.1 Sumar  

În urma proclamării independenţei Republicii Moldova în anul 1989 şi privatizării fondului locativ, Legea condominiului a fost adoptată în anul 2000 pentru a 
oferi un mecanism pentru proprietarii de locuinţe de a se auto-organiza pentru a gestiona blocurile lor, repartiza costurilor şi organiza lucrările de reparaţie şi 
renovare.  Asociaţiile de proprietari ai locuinţelor privatizate (APLP) este mecanismul utilizat de Legea condominiului pentru a facilita procesul de gestionare 
şi luare a deciziilor de proprietarii de locuinţe.  

Proprietatea comună este în proprietatea APLP-urilor, AP-urilor sau a municipalităţilor şi trebuie transmisă proprietarilor de locuinţe reieşind din cota-parte 
calculată în conformitate cu Legea condominiului.  Este necesar de inclus măsuri de protecţie în Legea condominiului pentru a proteja chiriaşii locuinţelor 
aflate în proprietate municipală care încă mai ocupă apartamente municipale în clădirile aflate în proprietate privată.  Va fi important ca ei să fie trataţi în mod 
egal si este necesar de examinat  cine va achita partea sa de contribuţii pentru a întreţinere renovarea clădirii.  Principiile legale de proprietate indică că 
municipalitatea ar trebui să plătească deoarece apartamentul îi aparţine şi municipalitatea este responsabilă pentru întreţinerea apartamentului.  
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Legea condominiului nu conţine prevederi adecvate pentru a sprijini gestionarea transparentă a proprietăţii de APLP-uri. APLP-urilor le lipsesc atribuţiile de 
care ele au nevoie pentru a colecta plăţile.  Contabilitatea nu este transparentă, ceea ce duce la lipsa încrederii în gestionarea de APLP-uri.  Facturarea nu 
este transparentă, ceea ce duce la subvenţii încrucişate între proprietarii de locuinţe. Condominiurile includ mai multe blocuri de locuinţe şi diferite tipuri de 
proprietăţi, ceea ce duce la conflicte de interese între proprietarii de locuinţe.  Procentajul mare de proprietari de locuinţe care sunt obligaţi să fie prezenţi la 
şedinţele APLP-urilor pentru a forma cvorumul (66%) şi numărul de voturi necesare pentru aprobarea deciziilor (51%) poate fi o barieră în calea schimbărilor.  
Dacă proprietarii de locuinţe lipsesc sau nu votează, deciziile nu pot fi adoptate. Această problemă este amplificată de delegarea dreptului de vot de către 
proprietarii de locuinţe altor persoane, în consecinţă proprietarii se îndepărtează de la procesul decizional. În multe blocuri de locuinţe până la 20% din 
proprietarii de locuinţe locuiesc peste hotarele Republicii Moldova ceea ce poate duce la paralizarea procesului de luare a deciziilor din cauza procentajului 
mare de voturi necesare pentru adoptarea deciziilor.  Această problemă combinată cu probleme sistemice mai mari discutate mai jos contribuie la 
deteriorarea structurii blocurilor de locuinţe şi reprezintă o barieră în efectuarea renovărilor pentru  asigurarea eficienţei energetice.  Este necesară reforma 
Legii condominiului pentru a soluţiona aceste probleme şi implementa mecanisme eficiente de gestionare a blocurilor de locuinţe. În următoarele paragrafe 
din această secţiune noi examinăm Legea condominiului în detaliu şi prezentăm o analiză a lacunelor şi recomandări pentru modificarea /completarea legii.  

4.1.2 Analiza Legii condominiului nr. 913/2000 

Această parte a acestei secţiuni a Raportului examinează în detaliu textul Legii condominiului şi consecinţele ei practice.  Se propun şi se justifică modificările 
/completările la Legea condominiului care sunt vitale şi de asemenea precondiţiile pentru renovarea şi îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de 
locuinţe şi a caselor care aparţin unei singure familii.  

Primul pas în modificarea /completarea Legii condominiului este de a defini mai precis terminologia folosită în lege.  Al doilea, administrarea financiară a 
blocurilor de locuinţe trebuie să fie transparentă pentru a încuraja implicarea proprietarilor de locuinţe în procesul de luare a deciziilor şi administrarea 
finanţelor comune şi luarea împrumuturilor pentru renovarea şi îmbunătăţirea eficienţei energetice.  Aceste modificări /completări sunt necesare deoarece 
proprietarii de locuinţe se vor implica numai dacă ei vor deţine controlul direct asupra administrării financiare a renovărilor, ceea ce ulterior va fi reflectat în 
costurile serviciilor (prepunerea că facturarea energiei să fie transparentă dintre furnizorul de energie şi blocul de locuinţe) şi valoarea majorată a 
proprietăţilor imobile. Din aceste motive Legea condominiului necesită a fi modificată /completată. 

Partea introductivă a Legii „Capitolul I - Dispoziţii generale” defineşte scopul ei: „Prezenta lege stabileşte raporturile de proprietate în condominiu, modul de 
creare, exploatare, înstrăinare a proprietăţii imobiliare şi de transmitere a drepturilor asupra ei în condominiu, modul de administrare a proprietăţii imobiliare, 
precum şi modul de înfiinţare, înregistrare, funcţionare şi lichidare a asociaţiilor de coproprietari în condominiu.” 

Capitolul I Dispoziţii generale conţine o problemă majoră a acestei Legi, definiţia condominiului permite includerea proprietăţilor de diferite tipuri într-un 
singur condominiu.  De exemplu, proprietatea nelocativă, proprietate locativă, privată, de stat sau municipală toate pot fi incluse într-un singur condominiu.  În 
acelaşi timp, Legea permite doar unei asociaţii de proprietari să gestioneze complexul locativ. (Articolul 1 ş 4 partea 1):  „Condominiu - complex unic de 
bunuri imobiliare, ce include terenul în hotarele stabilite şi blocurile (blocul) de locuinţe, alte obiecte imobiliare amplasate pe acesta, în care o parte, 
constituind locuinţele, încăperile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, se află în proprietate privată, de stat sau municipală, iar restul este proprietate 
comună indiviză.” 

Capitolul II defineşte „Raporturile de proprietate în condominiu şi drepturile şi obligaţiile proprietarilor” 
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Problema de aici este similară celei identificate mai sus.  Articolul 4 permite condominiurilor să includă proprietăţi de diferite tipuri de uz diferit şi cu 
proprietate diferită.  Gestionarea în comun a acestor proprietăţi va crea probleme în ceea ce priveşte procesul decizional, deoarece proprietarii ar putea avea 
priorităţi şi nevoi diferite în funcţie de scopul utilizării proprietăţilor lor.  Gestionarea în comun a mijloacelor financiare va crea conflicte din cauza priorităţilor 
diferite şi posibil contradictorii ale proprietarilor (Articolul 4 partea (1) „Condominiul include: „(b) câteva clădiri sau construcţii amplasate compact, unite de un 
teren comun şi elemente de infrastructură comune: case de locuit pentru o familie, case de vacanţă, garaje sau alte obiecte.” 

În Articolul 6 partea (3) „Bunurile comune în condominiu se află în proprietatea comună în diviziune a proprietarilor de locuinţe.”  Legea trebuie să stipuleze în 
mod expres ce este „proprietatea comună în diviziune” şi cum ea trebuie calculată.  Aceasta este important deoarece această cotă-parte trebuie să fie 
definită clar cum este utilizată pentru a determina contribuţia proprietarilor la plata pentru reparaţii.  Definiţia de proprietate implică registrarea cadastrală 
(apartament /cameră şi cotă-parte a proprietăţii comune şi clădirii) a entităţii respective, definiţia în Articolul 1 prevede următoarele: „Cota-parte de participare 
- cota ce îi revine fiecărui proprietar din proprietatea comună în diviziune, prin care se stabileşte cota acestuia în totalul plăţilor obligatorii pentru întreţinerea şi 
reparaţia bunurilor comune, în alte cheltuieli comune, precum şi cota voturilor la adunarea generală a membrilor asociaţiei de coproprietari în condominiu.” 

Articolul 7 partea 1 prevede: „Cota-parte a fiecărui proprietar în bunurile imobiliare comune din condominiu este proporţională cotei constituite din suprafaţa 
totală (în metri pătraţi) a locuinţelor (încăperilor) ce îi aparţin în condominiu”, ceea ce corespunde esenţei proprietăţii în cadrul unui condominiu al unui bloc de 
locuinţe multietajat. 

Pentru o asociaţie de proprietarii de locuinţe într-un complex de locuinţe care include un număr de blocuri de locuinţe şi diferite tipuri de proprietăţi, procesul 
de luare a deciziilor şi efectuarea plăţilor devin foarte  dificil. Gestionarea unui astfel de complex mare duce la subvenţii încrucişate unde proprietarul unei 
locuinţe plăteşte pentru lucrările efectuate pentru un alt apartament sau o altă cladire. Acest proces duce la privarea de drepturi a proprietarilor şi această 
problemă poate fi exacerbată şi de delegarea atribuţiilor proprietarilor altor entităţi juridice. Proprietarii privaţi de drepturi îşi pierd interesul în gestionarea 
blocurilor şi nu participă la procesul de gestionare şi luare a deciziilor. Ei de asemenea pot opri plăţile pentru întreţinere şi reparaţii atunci când văd că 
contribuţia pe care ei au făcut-o în trecut a fost cheltuită pentru alte proprietăţi. Acesta este motivul de ce există un nivel înalt de datorii la întreprinderile 
municipale.  

Este necesar de stabilit reguli şi forme de plată clare pentru reparaţii şi servicii – plăţi în baza documentelor oficiale de facturare cu identificarea furnizorului şi 
consumatorului privind obiectul facturării, volumul şi preţul (legătura cu alte legi – cu privire la contabilitate şi impozite). Pentru a preveni neachitarea plăţilor 
de proprietarii de locuinţe, este important ca Legea condominiului să includă măsuri care ar permite dreptul de înstrăinare a apartamentelor pentru a securiza 
plata. Este necesar ca apartamentul înstrăinat să fie de înregistrat la Oficiul Cadastral. Un astfel de mecanism va permite AP-urilor să asigure garanţia pentru 
împrumuturi, ceea ce va permite AP-urilor să ia împrumuturi de la băncile comerciale în scopul efectuării reparaţiilor şi îmbunătăţirii eficienţei energetice. 
Textul actual al Legii condominiului nu include acest mecanism.  

Cu toate acestea, legea prevede o soluţie potrivită pentru transformarea cooperativelor blocurilor de locuinţe în asociaţii de coproprietari de locuinţe în caz de 
achitare deplină şi capital social (Articolul 3). La fel de potrivită este condiţia privind „grevare cu dreptul de folosinţă limitată (servitute) de către alte persoane” 
în Articolul 6 partea 6. 

Când terenul adiacent condominiului este inclus în terenul aferent condominiului, proprietarii de locuinţe sunt responsabili de întreţinerea terenului. 
Administraţia publică locală este responsabilă de stabilirea hotarele care vor fi incluse gratuit în terenul aferent condominiului şi transmite terenul 
condominiului. Odată ce are loc această transmitere, întreţinerea devine responsabilitatea proprietarilor de locuinţe (Articolul 9).  



    
 
 

 
 
J231 Eficiența energetică în Republica Moldova  FINAL     Pagina 26 
 

Prevederile cu privire la întreţinerea şi reparaţia proprietăţii comune, modificarea apartamentelor şi cvorumul de votare privind proprietatea proprietăţii 
comune sunt incluse în Articolul 10. Formularea privind drepturile de vot prevede: „Asociaţia de coproprietari, cu întrunirea a 2/3 din numărul total de voturi, 
poate adopta decizia privind îmbunătăţirea confortului şi eficienţei clădirii, inclusiv a încăperilor primare.” Legea nu permite proprietarilor de locuinţe absenţi 
să transmită autorităţile lor în baza procurii (sau prin alte căi juridice transferul obligaţiilor) unui terţ pentru a vota în numele lor. Din cauza procentului mare de 
proprietari absenţi din Republica Moldova, este important să existe un mecanism pentru aceşti proprietari de a vota prin intermediul altor membri ai 
condominiului pentru a facilita gestionarea eficace a proprietăţii.   

Articolul 11 abordează drepturile cumpărătorilor de locuinţe şi Articolul 12 enumeră obligaţiile proprietarilor privind întreţinerea şi reparaţia locuinţelor. 

Articolul 14 discută plăţile pentru serviciile comunale şi alte servicii, precum şi plăţile pentru întreţinere şi reparaţii. Partea 1 prevede: „Proprietarii achită 
serviciile comunale şi alte servicii prestate lor în conformitate cu legislaţia şi actele normative.” Plăţile pentru serviciile comunale sunt administrate de agenţii 
de reglementare independente care vor trebui armonizate reciproc cu legea cu privire la proprietatea locuinţelor şi introdus un sistem clar de plăţi pentru 
serviciile comunale şi alte servicii furnizate. Această abordare va crea transparenţă în consumul şi plata pentru serviciile comunale şi va permite proprietarilor 
de locuinţe să calculeze economiile potenţiale de eficienţă energetică şi să verifice rezultatele în raport cu facturile pentru serviciile comunale.  

Articolul 14, Partea 2 prevede: „Proprietarii locuinţelor, precum şi chiriaşii şi arendaşii locuinţelor aflate în proprietate de stat sau municipală răspund de 
neachitarea în termen a plăţilor pentru locuinţele (încăperile) ce le aparţin sau pe care le arendează, precum şi pentru serviciile comunale, conform 
contractelor încheiate direct cu prestatorii de servicii….”  Acolo unde a fost creată o AP sau gestionarea proprietăţii se efectuează în baza contractelor de 
către administratori profesionişti, toate plăţile trebuie să fie efectuate de proprietarii de locuinţe către AP, iar AP sau administratorul său trebuie să încheie 
contracte direct cu prestatorii de servicii. Această abordare este unica modalitate de a avea un sistem transparent şi corect de defalcare a costurilor pentru 
serviciile comunale pentru blocurile de locuinţe. La defalcarea costurilor între proprietarii de locuinţe se ţine cont de costurile de contabilitate sau serviciile 
comunale ca: ascensoarele sau încălzirea proprietăţii comune. La primirea facturilor, costurile vor fi defalcate între proprietarii de locuinţe în conformitate cu 
defalcarea costurilor prestabilită (vezi mai jos). Vor trebui să fie introduse mecanisme, iar disputele soluţionate repede şi fără cheltuieli mari şi dreptul de 
înstrăinare a locuinţelor, menţionat mai sus, va permite AP-urilor să întreprindă acţiuni împotriva proprietarilor pentru neachitare.  

 „(4) Mărimea plăţilor obligatorii ale fiecărui proprietar (chiriaş, arendaş) pentru întreţinerea şi reparaţia proprietăţii comune din condominiu este proporţională 
cotei-părţi a proprietarului (chiriaşului, arendaşului) şi se stabileşte conform Normelor de defalcare a mijloacelor pentru exploatarea tehnică şi reparaţia 
fondului locativ.” Nu este clar de ce legea introduce şi „chiriaşul, arendaşul”, dacă toate locuinţele au proprietari, iar aceşti proprietari trebuie să aibă aceleaşi 
drepturi şi responsabilităţi ca şi alţi proprietari de locuinţe şi mai trebuie să participe în mod obligatoriu la procesul de luare a deciziilor şi să adopte decizii la 
adunarea generală. Codul Civil reglementează raporturile dintre chiriaşi şi proprietarii de locuinţe şi există raporturi contractuale care stabilesc drepturile şi 
responsabilităţile lor. Chiriaşilor nu trebuie să li se permită să intervină în procesul decizional. 

Capitolul III Articolul 15 defineşte „Administrarea condominiului” care oferă dreptul proprietarilor de locuinţe să decidă cu privire la forma de administrare. 
Administrarea condominiului poate fi efectuată de către asociaţia de coproprietari de sine stătător sau prin transmiterea acestor funcţii (parţial sau integral), 
pe bază de contract, unei persoane fizice sau juridice autorizate, în modul stabilit, să îndeplinească aceste funcţii. 
 
Capitolul IV prevede termenii de înfiinţare şi înregistrare a Asociaţiei de coproprietari.  
Articolul 16 prevede înfiinţarea unei AP de cel puţin doi proprietari de locuinţe. Odată creată ea poate exista pe o durată nelimitată. AP răspunde pentru 
obligaţiile sale şi nu răspunde pentru obligaţiile membrilor săi, la fel şi membrii săi nu răspund pentru obligaţiile asociaţiei.  
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Articolul 17 abordează înregistrarea asociaţiei în calitate de persoană juridică într-un registru separat al Ministerului Dezvoltării Informaţionale şi cere 
înregistrarea concomitentă a fiecărei locuinţe împreună cu cota-parte a fiecărui proprietar în conformitate cu Legea cu privire la cadastru.  Partea finală a legii 
include obligaţia de a reorganiza toate formele anterioare ale asociaţiilor în AP, dar această  lege nu prevede termenul de reorganizare. Cercetarea noastră 
arată că crearea AP-urilor nu se produce.  Este necesar de creat un sistem pentru înregistrarea proprietăţii locuinţelor şi proprietăţii comune. Modificările 
/completările la Legea condominiului ar trebui să rezolve toate chestiunile nesoluţionate asociate cu proprietatea proprietăţii comune a clădirilor, care rămâne 
în continuare în proprietatea administraţiei publice locale în baza regulamentului vechi.  

Capitolul V reglementează activitatea economică a asociaţiei şi prevede drepturile şi obligaţiile asociaţiei şi proprietarilor şi acceptă raportarea completă, 
prestarea serviciilor, utilizarea şi darea în arendă a bunurilor asociaţiei. Adunarea generală a proprietarilor ia decizii cu privire la utilizarea mijloacelor 
financiare (Articolul 18).  Facilitarea lucrărilor şi serviciilor subcontractate se efectuează prin intermediul licitaţiilor şi încheierea ulterioară a contractelor. 
Furnizarea serviciilor comunale este reglementată de Legea cu privire la energia electrică (Articolul 19).  Întrebarea dacă pentru procesul licitaţiilor este 
important de a menţine condiţiile legii cu privire la competiţia economică sau dacă este posibil de organizat licitaţia în baza criteriilor stipulate în prealabil. 

Articolul 20 introduce drepturile asociaţiei de coproprietari: să încheie contracte; să gestioneze proprietatea comună; să întocmească devizul anual de venituri 
şi cheltuieli; să stabilească pentru fiecare proprietar cuantumul plăţilor obligatorii; să beneficieze de credite bancare; să plătească pentru lucrări executate şi 
servicii prestate în baza contractelor încheiate; să vândă şi să dea în arendă utilaj, să le treacă la pierderi, precum şi să ducă evidenţa lor; în conformitate cu 
normele şi regulile de construcţie, să execute lucrări de reconstrucţie; să dobândească în proprietate terenuri ce corespund intereselor asociaţiei pentru 
construcţia caselor de locuit şi în cazul în care asociaţia prestează de sine servicii tehnice ca: sisteme de alimentarea cu apă rece şi apă caldă, de încălzire, 
de canalizare şi de alimentare cu energie electrică să ceară de la întreprinderile prestatoare de servicii compensarea cheltuielilor.  

După cum este menţionat mai sus (şi folosind numerotarea din Legea condominiului) asociaţiile au următoarele drepturi:  

a) „...de gestionare şi/sau deservire a proprietăţii comune, ce aparţine asociaţiei de coproprietari..” 

g)  „Să aibă în proprietate încăperi în condominiu” 

k) „Să primească în folosinţă pe termen nelimitat sau să dobândească în proprietate terenuri pentru construcţia caselor de locuit, acareturilor şi altor 
construcţii şi pentru exploatarea lor ulterioară.” 
 
o) “În cazul în care efectuează de sine stătător deservirea sistemelor, din interiorul clădirii, de alimentare cu apă rece şi apă caldă, de canalizare, încălzire şi 
de alimentare cu energie electrică, să ceară de la întreprinderile prestatoare de servicii compensarea cheltuielilor pentru deservirea tehnică a acestor 
sisteme.” 
 
AP-urilor nu le-ar trebui permis să deţină în proprietate bunuri imobiliare, atribuţiilor lor ar trebui să se limiteze la asigurarea structurii organizaţionale pentru 
administrarea condominiurilor şi protejarea intereselor proprietarilor de locuinţe. AP-urile ar trebui constituite ca organizaţii necomerciale şi nu ar trebui să 
aibă obligaţia de a dispune de proprietate şi de a efectua tranzacţii comerciale.  Legea cu privire la privatizare actuală cere ca proprietatea comună să fie 
transferată AP-urilor şi APLP-urilor.  Această prevedere trebuie modificată pentru a cere ca această proprietate să fie transferată proprietarilor de locuinţe 
reieşind din cota-parte a proprietarilor.   
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Articolul 21 stipulează Obligaţiile asociaţiei de coproprietari. Asociaţia este obligată să reprezinte interesele membrilor săi, să asigure îndeplinirea obligaţiilor 
contractuale ale asociaţiei în modul stabilit de legislaţie, să asigure executarea de către toţi membrii asociaţiei (proprietarii locuinţelor) a obligaţiilor lor şi să 
pledeze pentru interesele lor. 
 
Articolul 22 reglementează calitatea de membru al asociaţiei de coproprietari. Membri ai asociaţiei de coproprietari devin toţi proprietarii locuinţelor. Calitatea 
de membru al asociaţiei de coproprietari se dobândeşte din momentul înregistrării clădirii nou-construite. Calitatea de membru încetează în cazul decesului 
membrului asociaţiei, lichidării persoanei juridice, înstrăinării bunurilor. În cazul membrilor minori, interesele le reprezintă părinţii, tutorii sau curatorii lor.  În 
cazul moştenirii sau vânzării locuinţei, calitatea de membru se transferă noului proprietar al locuinţei.  
Drepturile proprietarilor sunt reglementate de Articolul 23. Proprietarii de locuinţe sunt în drept să dea cu chirie sau în arendă locuinţele. Cu toate acestea, 
proprietarii de încăperi cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă sunt obligaţi să folosească proprietatea în conformitate cu interesele altor proprietari 
respectand drepturile lor. 
 
Articolul 24 defineşte organele asociaţiei. 
a) Adunarea generală a membrilor (reprezentanţilor autorizaţi) asociaţiei de coproprietari; 

b) Consiliul de administraţie al asociaţiei de coproprietari. 

Articolul ar trebui să mai menţioneze şi organul de audit la care se face referinţă în Articolul 26 în calitate de organ ales de adunarea generală, care joacă un 
rol important în asociaţie. 

Articolul 25 - Reprezentanţii membrilor autorizaţi ai asociaţiei de coproprietari. Acesta este un articol important care trebuie modificat.  El permite 
reprezentanţilor să fie numiţi conform unei proporţii de 1:5 în cazul în care asociaţia de coproprietari este constituită din peste 40 de membri.  Totuşi, nu 
există o descriere detaliată a procedurii de selectare. Acest articol incorporează practicile vechi ale cooperativelor locative.  Practica numirii reprezentanţilor i-
a îndepărtat pe proprietarii de locuinţe de la implicarea directă în procesul de luare a deciziilor.  În cazul în care asociaţia include numai case, nu se 
recomandă de inclus această prevedere. 
 
Articolul 26. Rolul şi autoritatea adunării generale sunt explicate în Articolul 26. Adunarea generală este organul de conducere al asociaţiei şi adoptă decizii 
care sunt obligatorii pentru toţi membrii. Ea are obligaţia de a convoca adunarea generală a membrilor asociaţiei cel târziu la 60 de zile după încheierea 
exerciţiului financiar. Adunarea generală poate fi convocată de consiliul de administraţie, cu 30% de voturi din numărul total de voturi, precum şi la cererea 
comisiei de cenzori şi a autorităţii administraţiei publice locale. Numărul de voturi al fiecărui proprietar corespunde numărului de locuinţe şi încăperi alte decât 
locuinţele ce îi aparţin. 
Fiecare proprietari de locuinţă deţine un singur vot pentru un apartament. Un vot deţin şi proprietarii apartamentelor comunale.  

Sarcina cheie a adunării generale este aprobarea statutului asociaţiei şi operarea în statut a modificărilor şi completărilor în conformitate cu legislaţia. Puterile 
/atribuţiile cheie ale adunării generale includ – acordarea dreptului de înstrăinare şi altor drepturi asupra proprietăţii comune: adoptarea deciziilor privind 
construcţia şi lărgirea (înălţarea) şi deciziile privind solicitarea împrumuturilor (cu excluderea cvorului de voturi). Mai mult decât atât ea aprobă devizul anual 
de venituri şi cheltuieli, precum şi a mijloacelor financiare, rapoartele comisiei de cenzori şi alege comitetul administrativ, precum şi comisia de cenzori 
(auditor) a asociaţiei. Ea de asemenea aprobă plăţile pentru fiecare proprietar reieşind din cota-parte a acestuia. Ea de asemenea constituie fonduri, inclusiv 
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fondul de rezervă pentru restabilirea şi reparaţia proprietăţii condominiului - totuşi, crearea unui astfel de fond nu este obligatoriu. Adunarea examinează 
petiţiile privind activitatea consiliului de administraţie, preşedintelui acestuia şi comisiei de cenzori a asociaţiei de coproprietari şi determină competenţelor de 
bază ale consiliului de administraţie. De asemenea aprobarea regulamentului intern a asociaţiei şi deciziilor privind lucrările efectuate pentru asociaţie. 
Formularea nu prevede clar dacă persoanele oficiale pot fi din rândul angajaţilor asociaţiei sau dacă sunt doar remuneraţi. Mai mult ca atât, adunarea adoptă 
decizii privind reorganizarea sau lichidarea asociaţiei.  

Articolul 26 (5) b) adoptarea deciziilor privind înstrăinarea, darea în arendă, gajarea sau transmiterea altor drepturi asupra bunurilor asociaţiei către 
coproprietari sau terţi – nu este clar dacă asociaţia are dreptul legal de a sustrage bunurilor personale sau dacă ea numai aprobă tranzacţiile care implică 
proprietăţile. 

Articolul 27. Procedurile de desfăşurare a adunării generale a coproprietarilor (reprezentanţilor autorizaţi). Acest articolul stabileşte procedura de convocare a 
adunării generale, avizare a proprietarilor, modul de desfăşurare a adunărilor şi condiţia de întocmire a procesului-verbal al adunărilor. Adunarea generală 
este deliberativă dacă la ea sunt reprezentate cel puţin 2/3 din numărul total de voturi. Dacă nu este întrunit cvorumul, adunarea generală poate fi 
reconvocată nu mai devreme de 48 de ore şi este în drept să adopte decizii cu majoritatea a cel puţin 51% din numărul total de voturi. 2/3 din participanţi este 
prea mult în cazurile în care se abordează probleme ordinare. Majoritatea simplă ar trebui să fie suficientă. Odată cu îmbunătăţirea participării la adunare, 
majoritatea celor prezenţi ar trebui să fie suficientă pentru adoptarea deciziilor. Un cvorum mai mare ar trebui să fie rezervat pentru decizii mai importante ca: 
aprobarea împrumuturilor, transmiterea formei de administrare şi lichidare etc. 
 
Responsabilităţile şi rolul consiliul de administraţie al asociaţiei sunt incluse în Articolul 28. Consiliul de administraţie este ales ca organ executiv al asociaţiei 
de coproprietari şi adoptă decizii în toate chestiunile, cu excepţia chestiunilor ce ţin de competenţa adunării generale. Membrii consiliului de administraţie se 
aleg din rândul membrilor asociaţiei de coproprietari pe un termen nu mai mare decât 3 ani. În cazul în care proprietatea de stat sau comunală constituie mai 
mult de 30%, reprezentatul asociaţiei se include, în mod automat, în componenţa consiliului de administraţie. 
 
Articolul 29 prevede atribuţiile consiliului de administraţie al asociaţiei de coproprietari. Consiliul execută deciziile adunării generale, asigură respectarea 
legislaţiei şi prevederilor statutului asociaţiei, asigură achitarea în termen de către proprietarii de locuinţe, întocmeşte devizele anuale de venituri şi cheltuieli 
şi le prezintă spre aprobare adunării generale, actualizează lista proprietarilor de locuinţe, ţine lucrările de secretariat, evidenţa contabilă şi întocmeşte dări de 
seamă şi convoacă adunările generale. Şedinţa consiliului de administraţie se convoacă de către preşedinte, iar în lipsa lui - de către vicepreşedinte. Şedinţa 
consiliului de administraţie este deliberativă dacă la ea sunt prezenţi majoritatea membrilor lui. Consiliul de administraţie este în drept să dispună de 
mijloacele financiare şi să efectueze plăţile conform planului aprobat. 
 
Articolul 30. Obligaţiile şi funcţia preşedintelui consiliului de administraţie al asociaţiei de coproprietari. Preşedintele consiliului de administraţie şi consiliul de 
administraţie se aleg pe un termen de nu mai mare decât 3 ani. Preşedintele consiliului de administraţie are rolul de a asigura executarea deciziilor consiliului 
de administraţie, angajează şi concediază personalul asociaţiei de coproprietari în conformitate cu legislaţia, gestionează resursele umane, pregăteşte 
statutul asociaţiei şi îl propune spre aprobare la adunarea generală împreună cu orice modificări/completări, încheie contracte şi reprezintă asociaţia de 
coproprietari în raporturile cu terţii. Drepturile menţionate mai sus presupun că funcţia preşedintelui consiliului de administraţie este statutară. 
 



    
 
 

 
 
J231 Eficiența energetică în Republica Moldova  FINAL     Pagina 30 
 

Articolul 31. Comisia de cenzori nu este inclusă în Articolul 24, dar este totuşi o parte importantă din tot sistemul asociaţiei. Dacă comisia de cenzori se alege 
pe un termen de doi ani, în componenţa comisiei de cenzori nu pot fi incluşi membrii consiliului de administraţie. Comisia de cenzori, în număr de 3 şi mai 
mulţi membri, alege din componenţa sa preşedintele comisie. Comisia efectuează revizii ale activităţii financiar-economice a asociaţiei şi prezintă adunării 
generale darea de seamă cu privire la activitatea asociaţiei. Membrii comisiei de cenzori sunt în drept să participe la şedinţele consiliului de administraţie 
numai cu drept de vot consultativ. 
 
Articolul 32. Mijloacele financiare şi bunurile asociaţiei de coproprietari - mijloacele financiare se constituie din taxele de înscriere şi alte plăţi ale membrilor. 
Ele includ de asemenea veniturile provenite din activitatea financiar-economică a asociaţiei (Articolele 18-21) mijloacele din compensarea cheltuielilor pentru 
deservirea tehnică a sistemelor interioare de distribuţie, venitul din tranzacţiile cu hârtiile de valoare în baza deciziilor adunării generale, ceea ce este foarte 
riscant. Partea (4) prevede proprietatea asociaţiei „...proprietatea mobiliară şi imobiliară comună din condominiu, dobândită ca urmare a activităţii acesteia”. 
Aceste prevederi contravin cu însuşi obiectivul asociaţiei în calitate de organizaţie necomercială de a administra proprietatea şi proteja interesele 
proprietarilor de locuinţe.  
 
Asociaţia poate să asigure proprietatea comună a proprietarilor de locuinţe de prejudiciu fizic, în timp ce proprietarii de locuinţe efectuează de sine stătător 
asigurarea locuinţelor. Articolul 33 prevede procedurile de despăgubire şi repartizarea sumei asigurate între proprietarii de locuinţe, dacă condominiul a 
suferit de pe urma unui accident sau a fost distrus în proporţii mari. 
 
Două asociaţii se pot comasa la decizia proprietarilor de locuinţe – Articolul 34. Formularea nu stipulează clar, dacă existenţa entităţilor iniţiale încetează din 
cauza creării unei noi entităţi sau dacă împuternicirile entităţii iniţiale sunt transferate entităţii nou-create. 
 
Articolul 35 prevede reorganizarea şi lichidarea asociaţiei, care se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare. Odată ce toate obligaţiile, inclusiv 
împrumuturile, sunt soluţionate, bunurile imobiliare se repartizează între membrii asociaţiei de coproprietari. 
  
Articolul 36 stipulează răspunderea administrativă, penală sau altă răspundere pentru nerespectarea prevederilor legale. 

4.1.3 Concluzii şi recomandări  

Sunt prezentate următoarele concluzii şi recomandări privind modificările / completările la Legea condominiului: 

Noţiuni  

Legea conţine unele noţiuni care, în formularea actuală a condominiurilor, permite încluderea numeroaselor proprietăţi şi clădiri într-un singur condominiu 
(Articolul 1 şi 4, Secţiunea 1).  Acestea sunt câteva prevederi neclare în cadrul procesului de luare deciziilor, precum sunt neclare şi noţiunile cu privire la 
plăţile efectuate de proprietari.   

Recomandare: Noţiunea de condominiu trebuie modificată pentru a evita referinţele la proprietăţi ca case cu un nivel, vile şi spaţiile comerciale. Un 
condominiu trebuie să includă un singur bloc de locuinţe. Proprietarii diferitor tipuri de proprietăţi au interese şi priorităţi diferite şi acestea nu pot fi gestionate 
de APLP-uri fără să apară probleme cum sunt subvenţiile încrucişate.  
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Statutul APLP-urilor 

Statutul juridic al APLP-urilor este neclar, iar legea le permite asociaţiilor să deţină proprietăţi şi să efectueze tranzacţii cu hârtiile de valori etc.  

Recomandare: Asociaţiile proprietarilor de locuinţe trebuie definite clar ca entităţi necomerciale create în scop de gestionare a proprietăţii proprietarilor de 
locuinţe din blocurile de locuinţe.  APLP-urile trebuie să aibă împuterniciri de a lua împrumuturi.  Împrumuturi luate de APLP-uri în numele proprietarilor de 
locuinţe este o metodă eficientă de a finanţa şi gestiona lucrările de renovare.  

Organele asociaţiei  

Legea introduce numai adunările generale şi consiliul administrativ ca organe ale asociaţiilor.  

Recomandare: Comisia de cenzori trebuie inclusă în calitate de organ cheie.  

Reprezentare  

Legea actuală permite ca proprietarii de locuinţe să fie reprezentaţi de delegaţii aleşi în proporţie de 1:5, cu toate acestea, legea nu descrie procedura.  

Recomandare:  Această procedură face ca proprietarii de locuinţe să se distanţeze de procesul de luare a deciziilor. Această prevedere trebuie anulată.  
Trebuiesc incluse măsuri adecvate de protecţie pentru a asigura că interesele chiriaşilor locuinţelor aflate în proprietate municipală sunt reprezentate în 
cadrul şedinţelor. 

Proprietatea proprietăţii comune 

APLP-urile deţin proprietatea asupra proprietăţii comune.  

Recomandare: Proprietatea comună trebuie transmisă proprietarilor de locuinţe proporţional cotei-parte a fiecărui proprietar.  Trebuiesc incluse măsuri 
adecvate de protecţie pentru a asigura această transmitere. Cota-parte atribuită chiriaşilor locuinţelor municipale în clădiri mari aflate în proprietate privată 
trebuie să rămână la municipalitate, iar responsabilitatea pentru plata cotei sale de costuri trebuie să fie a municipalităţii, deoarece municipalitatea este 
proprietarul.     

Cvorumul  

Legea cere un cvorum mare înainte de a desfăşura activitatea zilnică a asociaţiei.   

Recomandare: Regulile de votare trebuiesc modificate pentru a include un şir de condiţii de votare în funcţie de importanţa chestiunilor.  

Facturare  

Plata pentru serviciile furnizorilor se efectuează în bază de contract cu asociaţia şi contractele ulterioare dintre asociaţie şi proprietarii de locuinţe. În baza 
interviurilor pe care le-am organizat la Chişinău, nicio factură oficială nu este oferită de furnizorii de servicii care ar conţine detalii privind preţul pe unitate şi 
volumul de bunuri sau servicii prestate.  

Recomandare: Legea condominiului trebuie să fie armonizată cu legea contabilităţii, iar plăţile trebuie făcute numai în baza unor facturi formulate corect. 
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Mijloacele financiare  

Legea condominiului împuterniceşte crearea diferitor fonduri, inclusiv a fondurilor pentru reparaţie, dar nu introduce obligativitatea creării acestor fonduri şi nu 
impune obligaţia pentru proprietarii de locuinţe de a efectua plăţi în aceste fonduri. 

Recomandare: De modificat legea pentru a impune obligaţia de a institui un fond pentru reparaţii şi renovări şi pentru proprietatea comună şi de a impune 
obligaţia pentru proprietarii de locuinţe de a efectua plăţi în fond la nivelul stabilit de asociaţia proprietarilor de locuinţe.   

Aplicare  

Legea include dreptul asociaţiilor proprietarilor de locuinţe de a cere plăţile neachitate pe care judiciară de la proprietarii de locuinţe care au rămas 
insolvabili.   

Recomandare: Trebuie introduce mecanisme eficiente de aplicare pentru a asigura aplicarea legii. Acest mecanism trebuie să conţină procedurile sumare şi 
emiterea unui ordin de plata. De asemenea asociaţiile proprietarilor de locuinţe trebuie să fie împuternicite să înstrăineze blocurile de locuinţe prin metoda 
garanţiilor. Acest mecanism permite APLP-urilor să întreprindă acţiuni împotriva proprietarilor de locuinţe pentru neachitarea serviciilor, inclusiv a 
împrumuturilor luate de APLP-uri. 

4.1.4 Recomandări pentru reforma Legii condominiului  

Suplimentar la recomandările de mai sus privind revizuirea Legii condominiului, se propun următoarele recomandări pentru reforma Legii condominiului: 

 Elaborarea unei noi Legi cu privire la performanţa energetică a clădirilor pentru a oferi cadrul legislativ primar pentru eficienţa energetică a clădirilor şi 
pentru a oferi ministerelor împuternicirile necesare pentru a pune în practică regulamentele şi chestiuni auxiliare ca: auditul şi reviziile.   

 Proprietatea comună a blocuri de locuinţe se află în continuare în proprietatea entităţilor municipale, iar APLP-urile sunt împiedicate să preia acestă 
proprietate până când datoriile faţă de entităţile municipale nu vor fi achitate. Anularea legii care cere achitarea costurilor de întreţinere 
municipalităţilor înainte de transmiterea clădirilor de la municipalităţi proprietarilor de locuinţe.  

 Este necesar ca municipalităţile să elaboreze un plan pentru transmiterea progresivă a proprietăţii comune proprietarilor de locuinţe în termenul 
stabilit, de exemplu, 2 ani. Această abordare va avea succes numai dacă proprietarii de locuinţe vor fi sprijiniţi în timpul acestui proces şi vor fi ajutaţi 
să acumuleze capacităţile necesare de gestionare a proprietăţii lor proprii.   

 Anularea legii care cere membrilor asociaţiilor proprietarilor de locuinţe să plătească 1 leu pe metru pătrat pe lună pentru serviciile de întreţinere. 
Precum am descris mai sus, este necesar ca asociaţiile proprietarilor de locuinţe să instituie fonduri pentru reparaţii şi renovare şi să determine 
contribuţiile proprietarilor de locuinţe.  

 De impus obligaţia legislativă de a crea APLP-uri pentru clădirile nou construite. 

 Crearea unei reţele sociale de siguranţă şi de stimulente pentru primii adaptori prin mecanisme de finanţare combinate cu granturi. Această chestiune 
este discutată în continuare, în Secţiunile 6 şi 7 de mai jos.  
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4.2 BARIERE ADIŢIONALE ÎN IMPLEMENTAREA EFICIENTĂ A MĂSURILOR DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂ ÎN SECTORUL LOCATIV 
În afară de limitările din Legea condominiului, a fost identificat un număr de bariere adiţionale în implementarea eficientă a măsurilor de eficienţă energetică 
în Republica Moldova.  În timp ce este recunoscut că aceste chestiuni nu fac parte din domeniul reformei propuse a Legii condominiului şi aceste chestiuni nu 
pot fi soluţionate de împrumuturile sectorului privat, se recunoaşte de asemenea că pentru ca reforma Legii condominiului să aibă succes, iar împrumuturile 
sectorului privat să fie acordate, va fi necesar de înlăturat aceste bariere: 

4.2.1 Legislative, instituţionale şi administrative  

 Neajunsuri instituţionale. În timp ce persoanele de rang înalt sunt bine informate cu privire la aceste chestiuni, ele nu dispun de un cadru instituţional 
prin intermediul căruia să asigure schimbarea. 

 Lipsa măsurării şi facturării transparente de către furnizorii de energie electrică şi termică.  
 Imposibilitatea proprietarilor de locuinţe de a regla consumul de energie.  

4.2.2 Economice şi financiare  

 Lipsa finanţelor din partea Guvernului şi a sectorului privat pentru a sprijini investiţiile în eficienţa energetică. Fondul de eficienţă energetică prevăzut 
de  Legea cu privire al sursele de energie regenerabilă încă nu este operaţional, iar în prezent nu există împrumuturi comerciale.  

 Lipsa produselor de încredere, eficiente din punct de vedere energetic, certificate pe piaţă.  
 Tarifele la încălzire care nu reflectă costul real al serviciului (deşi aceste costuri se majorează în prezent). 
 Sărăcia raspândită care este reflectată de incapacitatea de a achita tariful actual la energia  termică. 
 Ratele mic de colectare a plăţilor pentru serviciile de gestionare a proprietăţii.  

4.2.3 Abilităţi, capacităţi şi sensibilizare  

 O percepţie răspândită a populaţiei este că deteriorarea clădirilor şi ineficienţele energetice sunt o problemă care trebuie soluţionată de municipalităţi 
şi de fond. 

 Lipsa informării publicului cu privire la beneficiile eficienţei energetice se datorează parţial lipsei iniţiativelor de educare şi campaniilor de sensibilizare 
a publicului. 

 Lipsa capacităţilor şi experienţei de realizare a auditului energetic, instalarea, renovarea şi verificarea reducerilor de energie obţinute prin renovare.  

4.2.4 Măsuri de promovare a eficienţei energetice  

În timp ce acest document se axează pe reforma Legii condominiului pentru a facilita gestionarea proprietăţii de către proprietarii de locuinţe şi pentru a 
asigura un cadru regulatoriu pentru a permite împrumuturile comerciale pentru măsurile de eficienţă energetică, este recunoscut că aceste reforme nu vor 
avea succes dacă nu vor fi luate măsuri suplimentare pentru a sprijini schimbările culturale, sociale şi economice necesare pentru a reuşi trecerea la un 
sector locativ mai eficient energetic din Republica Moldova. Aceste măsuri includ:  
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 Cu asistenţa donatorilor, de continuat reforma regulatorie şi aplicarea legilor pentru implementarea legislaţiei UE în domeniul eficienţei energetice, 
inclusiv a Directivei privind serviciile de energie şi Directivei privind performanţă energetică a clădirilor. Şi mai important, introducerea Legii cu privire 
la performanţă energetică a clădirilor şi adoptarea Regulamentului de creare a ANEE. 

 Cu asistenţa financiară a donatorilor, de alocat resurse adecvate pentru ANEE, de angajat personalul şi experţi. 
 Cu asistenţa donatorilor, de creat Institutul civil în energetică (ONG) finanţat de donatorii internaţionali pentru a asigura consolidarea capacităţilor, 

instruirea şi educarea în domeniul eficienţei energetice şi energiei regenerabile.   
 Cu sprijinul donatorilor, de creat Institutul locativ pentru consolidarea capacităţilor, instruirea şi educarea în domeniul gestionării proprietăţii. Acest 

institut va fi pe o durată de 5-6 ani şi va coordona eforturile Guvernului, ONG-urlor şi donatorilor.  
 Cu asistenţa financiară a donatorilor de sprijinit APLP-urile în activităţile de consolidare a capacităţilor şi legătura cu Guvernul pentru elaborarea 

politicii locative. 
 Implementarea unui program de informare pentru a educa publicul cu privire la beneficiile eficienţei energetice.  
 Crearea proiectelor demonstrative pentru soluţionarea tuturor problemelor neprevăzute şi pentru a permite accesul publicului.  În schimbul serviciilor 

publice prestate, de oferit stimulente pentru clădiri – perioade de graţie mai mari, dobânzi mai mici sau un procentaj mai mare din granturi.  

5 FINANŢAREA INVESTIŢIILOR ÎN EFICIENŢA ENERGETICĂ  

5.1 INTRODUCERE 
Acest capitol examinează principalele probleme care afectează investiţiile în eficienţa energetică pentru gospodăriile din Republica Moldova. Prima secţiune 
examinează aspectele instituţionale. Următoarea secţiune evaluează piaţa financiară din Republica Moldova şi barierele cu care se confruntă consumatori 
atunci când doresc să împrumute mijloace financiare. Sunt explicate unele principii ale finanţării responsabile, precum şi iniţiativele în educarea financiară 
generală a publicului larg. Aceste chestiuni pot părea triviale în economiile avansate dar în Republica Moldova mai există o lacună semnificativă în 
sensibilizarea consumatorului cu privire la luarea împrumuturilor şi respectarea condiţiilor de către bănci pentru a facilita aceste împrumuturi. În cele din urmă, 
analiza construieşte un model financiar destul de simplu al investiţiilor ipotetice într-un număr de măsuri de eficienţă energetică cum sunt: izolarea, geamurile 
duble şi termostatele. Această analiză examinează  condiţiile generale de finanţare care sunt aplicabile astăzi în Republica Moldova şi dacă investiţiile vor fi 
fezabile din punct de vedere financiar. 

5.2 SECTORUL LOCATIV 
Sectorul locativ este caracterizat de un şir larg de ineficienţe începând cu pierderile comerciale mari de apă caldă şi energie termică (furturi şi scurgeri) în 
sisteme, consumul final cu pierderi în locuinţele care nu sunt izolate. În general, proiectele de eficienţă energetică în sectorul locativ nu se implementează, cu 
excepţia proiectelor demonstrative susţinute de donatori şi proiectele ocazionale ale administratorilor clădirilor. 

Creşterea nivelului preţurilor la energie combinată cu nivelul mic de venituri (facturile la energie ale gospodăriilor în sezonul rece ar putea constitui mai mult 
de 50% din salariul mediu, totuşi cheltuielile anuale medii pentru locuinţe şi încăperi, inclusiv serviciile de energie, constituie numai 13,5% din venitul total; 
[sursă: Biroul Naţional de Statistică, 2008]), a dus istoric la rate mici de colectare a plăţilor (achitarea facturilor pentru energia electrică au ajuns la 100% după 
ce Legea energiei a permis deconectarea consumatorilor rău-platnici).  
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Este dificil de obţinut economii reale în sectorul locativ în prezent deoarece temperaturile din încăperi sunt sub nivelul care este, în general, considerat ca 
nivel confortabil şi nu este dificil de definit „nivelul de bază al consumului de energie”. 

Majorările de preţ la combustibilii importaţi pentru energie, pierderile mari de sistem şi neachitările cronice de către consumatori, au dus la o criză financiară 
serioasă în sectorul de termoficare. Din anul 2000, întreprinderile de termoficare au fost create ca întreprinderi municipale, aflate în proprietatea deplină a 
administraţiei locale.  

Majoritatea acestor unităţi nu dispun de mijloacele financiare necesare pentru a soluţiona problemele lor financiare.  În consecinţă, multe sisteme de livrare a 
energiei termice şi-au sistat activitatea, în timp ce eficienţa celor existente este foarte mică. Ca rezultat, serviciile de termoficare pentru clădirile publice şi 
clădirile locative continuă să se deterioreze. Mulţi consumatori au început să refuze livrarea de energie termică, astfel reducând semnificativ cererea pentru 
energie termică şi eficienţa sistemelor centralizate de încălzire. 

5.3 CONSTATĂRI GENERALE CU PRIVIRE LA SITUAŢIA MEDIULUI FINANCIAR PENTRU PROMOVAREA EFICIENŢEI ENERGETICE 
ŞI SURSELOR DE ENERGIE REGENERABILĂ   

 Deşi legislaţia primară cu privire la eficienţa energetică şi energia regenerabilă există în Republica Moldova, lipseşte legislaţia secundară; astfel legislaţia 
în domeniul eficienţei energetice este mai degrabă declarativă decât operaţională; 

 Trebuie dezvoltate stimulente economice pentru a stimula implementarea măsurilor recomandate; 
 Legislaţie insuficientă pentru sprijinirea structurii ANCE; cele mai importante bariere în calea defăşurării activităţilor Agenţiei este lipsa resurselor 

financiare şi umane; 
 Toate sectoarele au un potenţial de eficienţă energetică semnificativ în fondul locativ, tehnologii şi gestionare; totuşi, lipsa de finanţare este o barieră 

generală pentru implementarea măsurilor de eficienţa energetică de toate categoriile de consumatori; 
 Conform datelor din 2007, investiţiile noi în sectorul corporativ au fost alocate în primul rând din mijloacele financiare interne; piaţa de capital, în general, 

este subdezvoltată; 
 Este necesară consolidarea capacităţilor de dezvoltare a afacerilor pentru companiile implicate în eficienţa energetică; 
 Resursele financiare şi umane sunt în continuare insuficiente pentru implementarea acţiunilor practice; este nevoie de stabilitate instituţională, iar cadrul 

existent normativ şi legislativ trebuie extins; şi 
 Lipsa of finanţare a principalelor activităţi economice limitează interesul pentru investiţiile în eficienţa energetică; informare limitată a sectorului corporativ 

cu privire la beneficiilor posibile şi activităţile necesare duce la activităţi de investiţii limitate în eficienţa energetică; din această cauză echitatea şi 
capacităţile de dezvoltare a afacerilor de finanţare intermediare sunt limitate. 

5.4 PIEŢILE FINANCIARE DIN REPUBLICA MOLDOVA – CONTEXT  
5.4.1 Condiţiile actuale de finanţare în Republica Moldova 

Criza financiară mondială a afectat indirect sistemul financiar al Republicii Moldova, în primul rând din cauza accesului limitat al băncilor locale la pieţile de 
capital internationale.  De aceea, sistemul bancar ramâne a fi, în general, solid, deşi unele bănci au suferit de insuficienţă temporară de lichidate şi retrageri 
relativ mari de depozite sau conversii ale valutei locale în depozite denominate în valută străină. 
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Împrumuturile în economie s-au redus semnificativ,  în majoritatea cazurilor aceasta se datorează reducerii de împrumuturi în valută locală pentru 
împrumuturile de consum, dar şi întreprinderile mici şi mijlocii (ÎMM) raportează dificultăţi substanţiale în obţinerea creditelor bancare, parţial din cauza 
impactului crizei mondiale asupra sectorului real.  Banca Naţională a Moldovei (BNM) a anunţat un program de finanţare pentru băncile din Republica 
Moldova pentru a oferi lechidităţi şi susţine împrumuturile pentru economia reală la dobânzi acceptabile. 

5.4.2 Băncile autorizate din Republica Moldova 

În Republica Moldova există 15 bănci comerciale, toate fiind implicate în finanţarea diferitor activităţi.  Datorită acestei probleme de contractare a 
împrumuturilor bancare am considerat important de a evalua dorinţa băncilor privind participarea lor în cadrul unei linii de credit potenţiale.  De aceea au fost 
planificate vizite şi în total au avut loc 11 întâlniri între 14 bănci comerciale şi consultant.  În afară de aceasta o instituţie financiară nebancară, care este lider 
în împrumuturile ipotecare, de asemenea a acceptat vizita noastră.  Notele cu referire la toate aceste întâlniri sunt anexate în Anexa A iar principalele date 
statistice sunt prezentate în următorul Tabel.  
Tabelul 5.1: Date statistice privind principalele bănci: 

Banca  Anul fondării Nr. de 
filiale  

Active totale 2009, mii 
dolari SUA  

Capitalul social 2009, 
mii dolari SUA 

Venituri nete,  mii 
dolari SUA 

Vizitat de 
echipă  

A cooperat cu 
BERD 

Moldova Agroindbank 1988 87 626,454 128,163 12,8 Da ÎMM EE 

Banca de Economii 1990 486 416,864 68,98 1,932 Da Nu 

VictoriaBank 1992 21 486,369 73,12 5,33 Da Nu 

Moldindconbank 1991 50 373,398 46,106 1,139 Da ÎMM EE 

Mobiasbanca 1990 69 260,373 50,987 1,131 Da ÎMM 

Banca Sociala 1988 60 203,434 29,294 4,92 Da ÎMM 

Eximbank 1994 59 296,819 65,784 -4,732 Da ÎMM 

Fincombank 1993 31 151,874 29,488 0,475 Nu Nu 

Banca Comercială Română 1997 3 163,154 10,836 -26,549 Da EE 

Energbank 1997 58 105,586 18,868 6,63 Da Nu 

Unibank 1993 18 32,465 12,707 -3,68 Nu Nu 

Pro Credit 1999 22 46,845 10,235 -4,955 Da ÎMM 

Comerţbank 1990 1 45,876 1,4 1,66 Nu Nu 
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Banca  Anul fondării Nr. de 
filiale  

Active totale 2009, mii 
dolari SUA  

Capitalul social 2009, 
mii dolari SUA 

Venituri nete,  mii 
dolari SUA 

Vizitat de 
echipă  

A cooperat cu 
BERD 

Universalbank 1994 8 22,8 11 -0,628 Nu Nu 

EuroCreditbank 1992 16 22,8 11 0,87 Da Nu 

Prime Capital 2005 4 Date nedisponibile Date nedisponibile Date nedisponibile Da Nu 

 

Consultantul a reuşit să examineze şapte bănci principale după activele lor. În acelaşi timp am considerat util ca consultantul să obţină viziunile a câtorva 
bănci din clasificarea de mai jos. Cotele-părţi ale pieţii ale 6 bănci principale din Republica Moldova sunt prezentate în Tabelul 5.2 de mai jos. 

5.4.3 Cota-parte din piaţă a bancilor principiale 

Figura 6.1 prezintă cota-parte din piaţă a şase bănci principale din Republica Moldova. 
Tabelul 5.2: Cota-parte din piaţă a şase banci principiale din Republica Moldova (31.12.09) 
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5.4.4 Structura imprumuturilor  

Majoritatea împrumuturilor cu termenul de scadenţă mai mult de un an sunt finanţate de donatorii internaţionali. Structura imprumuturilor arată că industriei şi 
comerţului le revine 49% din împrumuturi faţă de 14% împrumuturilor de consum şi, respectiv, agriculturii. Stabilitatea sistemului bancar şi profiturile mari au 
permis ca activele totale să ajungă la 2.828,5 milioane dolari SUA (31.978,1 milioane lei rata de schimb a Dolarului SUA de 11.306 lei) sfârşitul anului 2007, 
cu o majorare de 40.6% datorită activităţilor extensive ale bancilor. 

Împrumuturi 

Active

Depozite

Altele 

Moldindconbank 
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Tabelul 5.3: Structura imprumuturilor bancare în Republica Moldova  

 
Piaţa de consum pentru serviciile bancare a suferit schimbări în ultimul timp.  Unele dintre practicile pozitive, politicile şi percepţiile actuale, sunt următoarele: 

 Introducerea pe piaţă a băncilor străine reputabile a influienţat practicile de comunicare; 
 Câteva bănci sunt lente în a deveni mai proactive în domeniul comunicării deschise şi transparenţei cu clienţii ca răspuns la condiţiile şi cererea 

schimbătoare ale pieţii; şi  
 Materiale informative detaliate despre marketing sunt de obicei disponibile;   

Totuşi, puţine instituţii au sisteme puternice de marketing şi resurse umane sau de contabilitate managerială pentru introducerea finanţării responsabile.  

5.5 EDUCAREA FINANCIARĂ  
Cu privire la nivelul alfabetizării financiare şi nevoilor de evaluare, pentru consumatorii Republicii Moldova se aplică următoarele: 

 Locuitorii şi tinerii din mediul urban au un nivel relativ înalt al alfabetizării financiare; 

Împrumuturi pentru 
industrie şi comerţ 

Împrumuturi de consum 

Agricultura şi industria 
prelucrătoare 

Bunuri imobiliare, 
construcţii şi dezvoltare 

Alte împrumuturi  

Împrumuturi pentru 
drumuri, construcţii şi 
transport 

Energetică şi industria 
alimentară 
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 Beneficiarii de remitenţe au un nivel relativ înalt al alfabetizării financiare; 
 Migranţii care s-au reîntors au un nivel mai mare al alfabetizării financiare în comparaţie cu ne-migranţii; 
 Nivelul alfabetizării financiare este mai mic la persoanele din mediul rural (61% din populaţie) şi persoanele în etate; 
 Cunoştinţele în domeniul financiar nu sunt în mod sistematic abordare în şcoli sau de bănci; 
 Nici Asociaţia băncilor, nici Agenţia de protecţie a consumatorilor, care nu reprezintă produsele financiare, nu promovează educaţia financiară; şi 
 În pofida legăturii evidente cu dezvoltarea afacerilor pe termen lung, băncile comerciale nu au jucat niciun rol în promovarea educaţiei financiare, cu 

excepţia defăşurării instruirilor ocazionale pentru clienţii existenţi despre produsele noi. Până acum, obiectivul educaţiei financiare a băncilor este 
dezvoltarea vânzărilor pe termen scurt, nu educarea clienţilor sau comunităţilor. Aceasta corespunde rolului perceput al băncilor ca organizaţii de vânzări 
şi nu de servicii. 

Republica Moldova are o proporţie mare de beneficiari de remitenţe care sunt caracterizaţi în felul următor: 

 Mai mulţi beneficiari care ridică banii la bancă (şi nu în alte părţi) au un cont în bancă (20%); 
 Majoritatea (72%) celor care-şi ridică banii la bancă îşi plasează banii în economii; 
 Suma economiilor băneşti creşte direct cu creşterea frecvenţei primirii banilor. 
 Deschiderea conturilor este foarte des asociată cu economiile şi investiţiile: 58% dintre cei care economisesc şi 31% dintre cei care investesc în 

conturile bancare; şi 
 Beneficiarii femei economisesc mai mulţi bani decât bărbaţii (2.400 dolari SUA faţă de 1.800 dolari SUA), dar au de două ori mai multe conturi 

bancare decât bărbaţii. Acest fapt este îndeosebi de important deoarece două treimi dintre beneficiarii de remitenţe sunt femei. 

Un studiu realizat de BERD arată că beneficiarii de remitenţe diferă de populaţia generală, care reprezintă informaţii valoroase pentru elaborarea strategiei 
pentru educaţia financiară pentru beneficiarii de remitenţe.  În timp ce 14% din populaţia generală are un cont în bancă, 19% din beneficiarii de remitenţe au 
un cont.  

Totuşi 20% din beneficiarii de remitenţe au opinii negative sau nu au încredere în bănci şi au menţionat următoarele motive pentru opiniile lor negative: 
 experienţă negativă cu băncile (36%),  
 comisioane bancare prea mari (25%),  
 banii lor nu sunt în siguranţă în bănci (23%), 
 nu sunt cunoscuţi cu băncile (8%), şi  
 băncile nu tratează bine persoanele (6%). 

Alţi 20% din beneficiarii de remitenţe nu ştiu cum să aprecieze serviciile bancare. 

5.6 CONDIŢIILE PENTRU ÎMPRUMUTURI ÎN EFICIENŢA ENERGETICĂ PENTRU GOSPODĂRII 
În urmă cu doi ani, o echipă a examinat poziţia financiară a mijloacelor financiare ale investiţiilor în eficienţa energetică a examinat un număr de parametri; 
aceştia au fost evaluaţi , după cum urmează: 

Condiţiile actuale de finanţare: 
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 Dobânzi de 10 – 12% în cazul creditelor în euro/dolari SUA (14% cel mai recent din cauza inflaţiei) – credite în euro/dolari SUA sunt disponibile numai 
pentru companii. 

 Împrumuturile în valută locală au scăzut de la circa 25% acum doi ani până la circa 14-15% în prezent, deşi mult depinde de credibilitatea clientului, 
fluctuaţiile reflectă situaţia economică în Republica Moldova. 

 AP-urile nu poate beneficia de credite (prin lege) – numai APLP-urile (condominiul) şi aceasta a fost punctul cheie în discuţiile cu băncile privind ideile lor 
de schimbare. 

 Termenul de scadenţă al împrumuturilor creşte până la maximum 5 - 7 ani pentru industrii, 10 ani gospodării, ÎMM – 7 ani. Totuşi împrumuturile mic pot fi 
rambursate în decurs de doi ani.  

 Gajul este mare, acoperind, de obicei 130% din împrumut. 
 Cofinanţarea de către client – aproximativ 30%, dar nu întotdeauna - depinde de fiabilitatea proiectului şi venituri, finanţarea din partea băncii poate 

ajunge la 100%. 
 În ceea ce priveşte mărimea împrumuturilor, în general, băncile preferă să acorde câteva împrumuturi mici, decât unul mare. Lesne de înţeles că băncile 

vor considera această posibilitate mult mai rentabilă, chiar dacă şi împovărătoare din punct de vedere administrativ. Mărimea împrumutului nu este 
limitată, procedurile de aprobare sunt cele standard (cu cât mai mare este împrumutul, cu atât mai înalt este nivelul conducerii implicate). Având în 
vedere necesitatea modificării Legii condominiului, împrumuturile mici pentru proprietarii de locuinţe individuali care lucrează împreună vor fi mai uşor de 
obţinut pe termen scurt, decât un singur împrumut prin intermediul APLP-urilor. Odată cu modificarea Legii condominiului şi asigurarea funcţionării 
eficiente a APLP-urilor, oportunităţile de a acorda împrumuturi mai mari, probabil, vor creşte. Această situaţie se explică prin îmbunătăţirea proceselor de 
luare a deciziilor în cadrul condominiilor şi prin faptul că împrumuturile vor fi acordate pentru renovări menite să îmbunătăţească eficienţa energetică a 
tuturor apartamentelor dintr-un condominiu, nu doar pentru un număr limitat de persoane proactive. 

 Comisioane bancare: ele au crescut considerabil în ultima perioadă de timp şi pot constitui până la 4% din suma împrumutului. 

Conform unei evaluări recente efectuate de Pro Credit Bank, segmentele cu cea mai proastă calitate a portofoliului au constat din împrumuturile mici în 
valoare mai mică de 50.000 dolari SUA şi împrumuturile foarte mici cu sume între 3.000 dolari SUA şi 10.000 dolari SUA. Portofoliul supus riscurilor (PSR) al 
acestor categorii peste 30 de zile a constituit 1,13% şi 0.65% la sfârşitul anului 2009. Pentru tot portofoliul, PAR peste 30 de zile a constituit doar 0,47% 
(2008: 0,53%). 

Doi ani în urmă Banca Socială trebuia să primească o linie de credit din partea Fondului European al Europei de Sud-Est (FEESE) pentru finanţarea 
ipotecară a gospodăriilor; suplimentar la împrumuturile ipotecare standard, ea urma să permită finanţarea îmbunătăţirii cazanelor şi a sistemelor de încălzire. 
Împrumuturile se ofereau în baza condiţiilor standard şi erau destinate finanţării tehnologiilor eligibile de asigurare a eficienţei energetice (izolaţia boilerelor). 
Din câte au înţeles consultanţii, linia nu a fost absorbită. 

De asemenea, în anul 2008, Mobiasbanca Groupe Société Generale examina posibilitatea finanţării unui proiect mare de construire a unui complex de 
producere a biogazului (200.000 euro), însă acest proiect nu a fost început. Majoritatea băncilor nu posedă multă experienţă în finanţarea proiectelor de 
asigurare a eficienţei energetice şi producere a energiei regenerabile. 

Cu toate că baza de cunoştinţe a băncilor s-a îmbunătăţit în ultimii ani, încă există necesitatea asistenţei tehnice pentru susţinerea sectorului public de 
construcţii şi a instituţiilor financiare locale în implementarea proiectelor de asigurare a eficienţei energetice.  
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Declinul economic a forţat mulţi proprietari de locuinţe să înceapă diferite renovări şi reparaţii şi unele dintre acestea au inclus proceduri simple de 
economisire a energiei, cum ar fi instalarea geamurilor termopan, izolarea pereţilor şi chiar montarea contoarelor de termoficare. 

Instrumentul de finanţare ar trebui să includă asistenţă tehnică pentru a identifica măsuri de stabilire a specificaţiilor tehnice pentru următoarele categorii de 
locuinţe: 

 Case noi; 
 Blocuri noi de apartamente; 
 Case vechi; 
 Blocuri vechi de apartamente. 

Această asistenţă tehnică trebuie să fie continuă şi actualizată cu regularitate, deoarece tehnologiile se schimbă repede şi măsuri mai noi pot fi mai potrivite. 
Echipa consultanţilor locali a putut identifica câteva specificaţii tehnice şi costurile aferente investiţiei, însă ele se vor schimba cu timpul şi de aceea este 
importat de a avea experienţa tehnică pentru a putea urmări aceste schimbări şi efectele lor asupra gospodăriilor. 

De asemenea, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor va avea nevoie de coordonarea programului de informare. Cu siguranţă acum este timpul 
potrivit pentru a elabora aceste măsuri de informare deoarece preţurile la energie tocmai s-au majorat considerabil şi deci populaţia locală este conştientă de 
dificultatea de a ţine pasul cu preţurile la energie. 

Totuşi, consultanţii au constatat că băncile doresc să participe la o linie potenţială de credit pentru asigurarea eficienţei energetice. Toate băncile vizitate au 
afirmat categoric că doresc să cunoască mai multe detalii referitoare la condiţiile instrumentului de finanţare al BERD. Consultantul consideră că reducerea în 
volumul total al împrumuturilor acordate de bănci a fost un factor major, însă interesul băncilor se mai datorează şi faptului că acest tip de finanţare are 
legătură cu finanţarea ipotecară existentă pe care o acordă băncile. 

Toate băncile au primit modelele financiare de investire pentru categoriile de apartamente individuale, case şi blocuri de locuinţe (a se vedea secţiunea 
următoare). Deşi ele remarcă atractivitatea plasamentelor în blocuri de locuinţe (sub aspectul ratelor mai mari de rentabilitate, fluxurilor mai sigure de 
numerar la finanţare şi a economiilor de scară evidente), ele încă sunt sceptice în privinţa angajării în acest tip de finanţare cu legile existente. 

Actualmente băncile nu sunt dispuse să ofere împrumuturi pentru APLP-uri, deoarece legislaţia actuală nu asigură acoperire adecvată băncilor. Acest 
neajuns în legislaţie reprezintă unul din motivele de reformare a legislaţiei. 

Prin urmare, se recomandă ca o condiţie de participare a băncilor la instrumentul de finanţare să consteie în angajamentul băncilor de a acorda cel puţin 
jumătate din împrumuturile lor pentru blocurile de locuinţe. Această condiţie mai trebuie să fie cizelată, dar mesajul pe care trebuie să-l înţeleagă băncile 
participante este că ele nu trebuie să privească această linie ca fiind aplicată doar la persoane individuale şi case. Consultantul a explicat că nu acesta era 
obiectivul instrumentului de finanţare şi că beneficiile economice sunt mult mai mari şi mai importante când ea se aplică la blocuri de locuinţe. 

La fel ca în cazul interesului general în instrumentul de finanţare, toate băncile erau pregătite să direcţioneze grantul spre împrumutaţi. Totuşi, lipsa lor de 
experienţă în gestionarea grantului a fost evidentă, deoarece majoritatea au pus întrebări referitoare la procedurile de aprobare şi plăţile ulterioare din cadrul 
grantului. 
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Consultantul a discutat câteva măsuri, dar se pare că cea mai simplă constă în aprobarea cererii de împrumut pentru realizarea eficienţei energetice, după 
care proprietarul de locuinţă trebuie să efectueze cheltuieli în avans pentru materiale şi lucrările efectuate. După prezentarea facturilor şi inspectarea 
lucrărilor efectuate banca poate să plătească componenta grantului în următoarele 7-14 zile. Principiul important constă în faptul că niciun grant nu trebuie să 
fie plătit până când nu vor fi plătite în întregime toate bunurile şi serviciile. 

Modelele discutate în următoarea secţiune arată că granturile pentru persoane fizice şi proprietarii de case sunt mai mari decât granturile pentru blocurile de 
locuinţe. Dacă se doreşte terminarea acestei situaţii, este important să fie pus capăt tuturor abuzurilor potenţiale ale cooperativelor de locuinţe de a obţine 
granturi mai mari. Există o problemă similară în legătură cu lucrările şi serviciile. Există un mare număr de constructori şi instalatori neautorizaţi care oferă 
servicii mult mai ieftine clienţilor lor. Categoriile mai sărace ale societăţii pot fi tentate să apeleze la serviciile lor pentru a plăti mai puţin. Însă grantul trebuie 
să prevadă măsuri de prevenire a acestui abuz potenţial. Procesul de înregistrare a tuturor lucrărilor şi utilizare doar a instalatorilor autorizaţi şi furnizorilor 
acreditaţi nu trebuie să fie dificil. 

5.7 UN MODEL FINANCIAR GENERAL PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA EFICIENŢEI NERGETICE 
În pofida sărăciei generale din Republica Moldova şi a incapacităţii percepute a consumatorilor de a lua împrumuturi pentru îmbunătăţirea eficienţei 
energetice, consultanţii consideră că locatarii de apartamente şi proprietarii de locuinţe sunt dispuşi să efectueze astfel de îmbunătăţiri. Această presupunere 
se bazează pe iniţiativele anterioare care au fost realizate în ţări similare, cum ar fi Slovacia, Bulgaria şi Ucraina. 

Consultanţii au elaborat trei modele financiare prezentate în Anexa 1, care prezintă beneficiile preconizate pentru proprietarii de apartamente care vor investi 
în măsuri de asigurare a eficienţei energetice. Aceste modele ar trebui să fie privite doar ca un ghid la determinarea costurilor şi beneficiilor calculate ale 
utilizării investiţiilor în eficienţa energetică. După cum s-a menţionat anterior, toate instituţiile vizitate au primit aceste modele în cadrul discuţiilor private şi au 
fost invitate să-şi exprime comentariile pe acest subiect. Modelele sunt prezentate în Anexa 1 a acestui raport. 

5.7.1 Modelul nr. 1. Blocuri de locuinţe conectate la sistemul centralizat de încălzire  

Pentru o analiză clară şi semnificativă, primul model arată o gamă de posibile îmbunătăţiri pentru un bloc de locuinţe tipic cu 5 etaje, cu 20 de apartamente.  
Presupunem că blocul este conectat la sistemul centralizat de încălzire.  Gama de investiţii include: 

 Izolarea pereţilor; 
 Izolarea acoperişului; 
 Calorifere, 
 Termostate,  
 Geamuri duble. 

În afară de contorul de termoficare al clădirii, în şirul de măsuri a fost inclus o substaţie de încălzire individuală, costul căreia inclus în comandă este de 
15.000 euro. Sunt examinate investiţiile ulterioare în reabilitarea şi izolarea reţelelor de distribuţie orizontale principale în clădire la un cost de 13 euro pe 
metru. 

Tarifele cele mai recente sunt prezentate pentru toate utilităţile: 
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Tarif Gaze 1m3 Energia termică 1Gcal Energia electrică kWh 

lei 4,3 821 1,33 

euro 0,26875 51,3125 0,083125 
Acestea sunt tarifele existente, dar o nouă majorare este planificată începând în anul viitor. 

Măsurile presupuse sunt prezentate pentru numărul de camere, lungimea, lăţimea şi înălţimea pereţilor exteriori. 

Principalele ipoteze economice sunt următoarele: 

 Acordarea împrumutului sau fiecărui proprietari individual de locuinţă care cooperează cu alţii proprietari sau APLP; 
 Un grant în proporţie de 35% care se va aloca la suma împrumutului; 
 Perioada de graţie a împrumutului, 2 ani pentru un termen de rambursare de 10 ani; 
 Dobândă la împrumut în proporţie de 10 % pe an; 
 Taxele administrative bancare în proporţie de 2,5% din suma împrumutului (pentru persoane fizice este de circa 4%, împrumuturi mai mari şi investiţii mai 

mari ar presupune ca taxele percepute să fie mai mici); 
 Întreţinere capitalului adiţional în proporţie de 3% din cheltuielile capitale iniţiale în anul 5; 
 Creşteri anuale reale ale preţului la gaze 2%; 
 Creşteri anuale reale ale preţului la energia electrică 5%; 
 Creşteri anuale reale ale preţului la energia termică 5%,  
 Rate de reduceri 12,5%. 

Consumul lunar de energie pe apartament a fost: 

Tipul de energie/ Unitatea  Volum  

Energie electrică (kWH) 150 

Gaze (m3) 8 

Energie termică (Gigacal) 3 
Introducerea măsurilor de economisire a energiei ar duce la următoarea îmbunătăţire a eficienţei în procente. 

Tipul de energie  Procentajul economiilor  

Energie electrică (kWH) 15% 

Gaze (m3) 5% 



    
 
 

 
 
J231 Eficiența energetică în Republica Moldova  FINAL     Pagina 45 
 

Energie termică (Gigacal) 50% 
 

Se presupun obţinerea economiilor anuale pentru şase luni pentru electricitate şi gaze şi 5,3 luni pentru încălzirea centralizată. Cu măsurile iniţiale, 
economiile sunt de 30%, dar instalarea suplimentară a contorului de termoficare în clădire şi reabilitarea şi izolarea reţelelor orizontale duce la creşterea 
acestor economii cel puţin cu 50%. 

Pentru blocul de locuinţe, economii iniţiale timpurii în valoare monetară sunt ar fi: 

Tipul de energie  Economii (Lei) 

Energie electrică (kWH) 374 

Gaze (m3) 13 

Energie termică (Gigacal) 8975 
 

În timp ce economii se obţin în toate mediile, încălzirea generează cele mai mari economii.  O reducere cu 50% în consum ar aduce economii de până la 
8.975 euro pe an la nivelul tarifelor actuale. 

Proiectul presupune o rată internă de rambursare de 9% care este mai mică decât rata internă de rambursare de 12,5%.  Există de asemenea şi o perioadă 
de rambursare de 8 ani înainte ca proiectul să devină fezabil (ceea ce înseamnă că beneficiile fluxului în numerar ale proiectului trebuie să fie agregate 
pentru nou ani înainte de egalarea costului total de investiţii de 84.253 Euro). 

Cu includerea finanţării, linia fluxului în numerar cumulativ devine pozitivă din primul an, ceea ce ar consola împrumutaţii potenţiali.  La aceasta în mod 
evident contribuie grantul în proporţie de 35%, dar în afara de aceasta şi perioada de graţie de doi ani înainte de rambursarea sumei principale.  

5.7.2 Modelul nr. 2. Proprietarii individuali de apartamente  

Împrumutul mediu va fi probabil destul de mic şi în exemplul nostru noi avem un apartament  cu o suprafaţă de 60 m2 şi presupunem că acoperişul şi pereţii 
nu sunt izolaţi.  Costul investiţiilor tipice ar fi sub 1.820 Euro şi ar include instalarea unei sobe eficiente care este foarte eficientă la reducerea cerinţelor de 
termoficare în blocurile care nu sunt conectate la sistemul centralizat de încălzire. 

Din cauza nivelul mic al acestor investiţii, este probabil că băncile  nu ar agrea împrumuturi pentru o perioadă mai mare de patru ani şi ar acorda o perioadă 
de graţie de numai un an înainte de cele trei plăţi anuale principale egale. Împrumutaţii ar trebui să achite peste 4% din împrumut pentru costurile 
administrative, fără întreţinere suplimentară pe durata împrumutului. 

În afara de aceasta, proprietarii de locuinţe nu ar avea întreţinere suplimentară pe durata împrumutului. 
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Din cauza riscurilor mari ai proprietarilor individuali de locuinţe se presupune că este necesar un grant de 50% pentru a reduce nivelul sumei principale şi a 
dobânzii achitate. Odată cu alocarea grantului, fluxul în numerar cumulativ devine pozitiv din primul an.  Deşi aceasta ar consola băncile, totuşi ele vor trebui 
să evalueze riscurile împrumutaţilor potenţiali pentru a confirma interesul lor pentru finanţarea unor astfel de măsuri. 

5.7.3 Modelul nr. 3. Împrumuturi pentru proprietarii de case care aparţin unei singure familii 

Al treilea model arată structura financiară pentru case şi este important deoarece acest model ar fi tipic pentru majoritatea satelor din Republica Moldova 
unde nu există blocuri de locuinţe. 

Valoarea medie a împrumuturilor va fi probabil mai mare pentru apartamente individuale şi în exemplul nostru noi avem o casă cu 80 m2 şi presupunem că 
acoperişul şi pereţii sunt parţial izolaţi.  Costul investiţiilor tipice ar fi de 10.350 euro, ceea ce ar include şi instalarea unei sobe de lemn.  

Cât despre apartamentele individuale, acest nivel mic de investiţii presupune că băncile nu ar agrea împrumuturi pentru o perioadă mai mare de patru ani şi 
ar acorda o perioadă de graţie de numai un an înainte de cele trei plăţi anuale principale egale. Împrumutaţii ar trebui să achite peste 4% din împrumut pentru 
costurile administrative, fără întreţinere suplimentară pe durata împrumutului 

Cu privire la proprietarii individuali de locuinţe, se presupune că este necesar un grant de 50% pentru a reduce nivelul sumei principale şi a dobânzii achitate.  
Odată cu alocarea grantului, fluxul în numerar cumulativ devine pozitiv din primul an.  Deşi aceasta ar consola băncile, totuşi ele vor trebui să evalueze 
riscurile împrumutaţilor potenţiali pentru a confirma interesul lor pentru finanţarea unor astfel de măsuri. 

5.7.4 Comentarii finale  

Piaţa împrumuturilor de consum din Republica Moldova se deschide şi devine mai accesibilă în termeni de finanţare. Cu toate acestea, chestiunile care însă 
necesită a fi soluţionate sunt: educaţia financiară şi îmbunătăţirea transparenţei împrumuturile oferite de bănci. 

Există un şir de îmbunătăţiri în eficienţa energetică disponibile şi este rezonabil de examinat dacă proprietarii de locuinţe din Republica Moldova sunt pregătiţi 
să se implice în aceste măsuri. 

Disponibilitatea programelor elaborate pentru a le arăta proprietarilor de locuinţe trebuie extinse arătând o combinare de împrumuturi relativ accesibile şi 
granturi în numerar. 

Consultanţii au elaborat trei modele financiare relativ simple subliniind efectele finanţării unui şi de investiţii în eficienţa energetică. În timp ce rata 
împrumuturilor /granturilor a fost stabilită în mod arbitrar, este posibil de a stabili orice număr de combinaţii pentru a face investiţiile accesibile. 

Deşi în practică ar părea că băncile ar prefera să finanţeze proprietarii de locuinţe individual, există un caz puternic, bazat pe economii de proporţii pentru 
grupuri de proprietari de locuinţe: condominiile sau asociaţiile proprietarilor de locuinţe pentru a cere un împrumut comun.  

Proprietarii individuali de locuinţe reprezintă un risc mai mare, dar cu granturi mai mari băncile pot examina acordarea împrumuturilor proprietarilor individuali 
de locuinţe care nu vor cheltui atât de mult. 

Oricare ar fi situaţia, există motive de a fi optimişti că măsurile pot fi accesibile pentru proprietarii de locuinţe. 
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5.7.5 Recomandări  

BERD oferă o linie de credit de 50 milioane euro pentru a fi repartizată între trei-patru bănci participante sau instituţii financiare din Republica Moldova. 

Modelul de finanţare utilizat de BERD în Slovacia şi Bulgaria şi pentru împrumuturile comerciale din Republica Moldova este reuşit şi ar trebui multiplicat pe 
piaţa locativă din Republica Moldova. Acest model include asistenţa financiară a donatorilor pentru bănci şi împrumutaţi acordată de echipa de implementare 
a proiectului compusă din experţi internaţionali şi locali, recrutaţi de BERD. Fiecare echipă include experţi tehnic şi în finanţare pentru a ajuta la identificarea, 
pregătirea şi verificarea proiectelor şi experţi în marketing pentru a promova linia de credit precum şi coordonarea administrării proiectului şi expertiză 
administrativă pentru stabilirea structurii, funcţionarea şi monitorizarea liniei de credit.  

Băncile participante pot fi de acord să canalizeze distribuirea granturilor şi aici va exista o procedură uniformă de aprobare a împrumuturilor şi acordarea 
ulterioară a grantului, mai târziu după ce toate facturile pentru bunurile şi serviciile prestate vor fi prezentate, precum şi aprobarea procedurilor de finalizare. 
Băncile de asemenea vor avea măsuri  incorporate pentru a preveni orice fraude potenţiale în legătură cu cererile de solicitare a grantului 

Datorită economiilor semnificative pentru implementarea măsurilor de eficienţă energetică în blocurile de locuinţe şi ratele mai mari de recuperare implicate, 
este important ca o componentă considerabilă a liniei de credit să fie utilizată pentru clădiri şi nu pentru persoane.  Este necesar ca fiecare bancă să fie de 
acord ca 60% din cereri să fie procesate de la asociaţiile proprietarilor de locuinţe şi condominiuri. 

Pentru a reduce preocuparea băncilor cu privire la legislaţia existentă în legătură cu neatractivitatea împrumuturilor pentru asociaţiile proprietarilor de 
locuinţe, va exista o precondiţie pentru linia de credit ca la început să fie modificată /completată legislaţia pentru ca să nu existe impedimente pentru 
asociaţiile proprietarilor de locuinţe şi condominiuri şi să fie tratate în mod egal cu proprietarii de locuinţe în ceea ce priveşte riscurile de credit. 

5.8 CONCEPTUL DE „IPOTECĂ VERDE”  
Ipoteca „verde” facilitează finanţarea măsurilor de economisire a energiei cost-eficiente ca parte dintr-o singură ipotecă.  Ipoteca „verde” poate fi folosită 
pentru a procura locuinţe sau poate fi luată la o dată mai târzie pentru a finanţa măsurile de eficienţă energetică.  Criteriile tehnice sunt incluse în ipotecă 
pentru a asigura că măsurile de eficienţă energetică ating nivelul necesar de performanţă energetică. În ţările în care există procentajul energetic al clădirilor, 
conformarea cu o anumită clasă de energie (de exemplu, clasele de energie mai mari „A”, „B” şi „C”) sau certificarea energetică poate fi obligatorie. 
Economiile de energie obţinute de împrumutat în rezultatul măsurilor de economisire a energiei îi permite să finanţeze îmbunătăţirea eficienţei energetice. 
Ipoteca „verde” este acum disponibilă în Europa dar încă nu a fost dezvoltată în Republica Moldova.  

6 POSIBILITĂŢI PENTRU EFICIENŢA ENERGETICĂ A LOCUINŢELOR  

6.1 INTRODUCERE  
În Republica Moldova există posibilităţi pentru eficienţa energetică a locuinţelor şi ele încep să devină aparente odată cu creşterea preţului la energia 
electrică şi termică. Noi am vazut majorări considerabile a preţului la energia electrică şi termică din anul 2007 şi acest fapt mai mult decât altele reprezintă 
un caz economic pentru eficienţa energetică.  
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Alegerea tehnologiei va depinde de tipul şi amplasarea fondului locativ precum şi de situaţia financiară a proprietarilor de locuinţe. Posibilităţile pentru 
eficienţa energetică vor creşte cu timpul, odată cu înlăturarea barierelor pe care noi le-am identificat, costul tehnologiilor de eficienţă energetică se reduc şi 
preţurile la combustibilii fosili importaţi creşte.  

Datorită faptului că 58,8% din populaţie locuieşte în mediul rural şi 97% din această populaţie locuieşte în care aparţin unei singure familii depind în 
majoritatea cazurilor pe sobe pentru a-şi încălzi locuinţa şi apa, reducerea limitată a consumului de combustibilii fosili importaţi se va realiza prin măsuri de 
eficienţă energetică în aceste domenii.  Locuitorii din mediul rural sunt printre cei mai săraci din Republica Moldova şi au mijloace limitate pentru a-şi 
îmbunătăţi locuinţele.  Totuşi, deoarece şi în cazurile când standardele de trai ale acestei categorii de populaţii s-ar îmbunătăţi, ar putea apărea o creştere a 
cererii de gaze naturale deoarece această populaţie nu are acces la gazoducte.  Utilizarea tehnologiilor curate ca energia solară pentru încălzirea apei pentru 
termoficare pe baza energiei solare de această populaţie ar putea reduce cererea pentru gazele naturale pe termen lung.  

41,2% din populaţie locuieşte în mediul urban, iar majoritatea acestei populaţii locuieşte în blocuri de locuinţe.  Consumul combustibililor fosili de către acest 
segment de populaţie este cu mult mai mare comparativ cu consumul populaţiei rurale.  50% din consumul total de energie termică revine sectorului locativ 
urban.  Aproximativ 30% din gazele naturale şi energia electrică este consumată de sectorul locativ.  Datorită consumului mic de populaţia rurală, majoritatea 
acestui consum va fi al populaţiei urbane.  Deoarece populaţia urbană suferă din cauza locuinţelor încălzite insuficient, acest consum probabil va creşte odată 
cu îmbunătăţirea standardelor de trai.  

O mare parte din consumul energiei electrice probabil se datorează surselor alternative de încălzire folosite de locatarii blocurilor de locuinţe care nu mai 
primesc energie termică de la întreprinderile municipale de termoficare.  Gazele naturale pot fi de asemenea utilizate pentru încălzire de către locatarii 
etajelor 1-6 ale blocurilor de locuinţe. În cadrul cercetării, ni s-a comunicat că proprietarii de apartamente îşi instalează cazane de gaz proprii în locuinţele lor 
(cazanele de gaz nu se instalează pe etajele superioare ale blocurilor de locuinţe din motive de securitate). 

În baza datelor acestui raport, este evident că abordarea eficienţei energetice în mediul urban va crea o reducere imediată a consumului de combustibil fosil. 
Deoarece majoritatea populaţiei urbane locuieşte în apartamente, axarea pe apartamente va duce la cele mai mari reduceri.  Aceste concluzii susţin reforma 
Legii condominiului.  

Datorită diferitor surse de energie folosite de apartamentele care primesc încălzire din sistemul centralizat de încălzire şi acele care nu o primesc, am divizat 
scenariile noastre în trei grupuri după populaţie: 

 proprietarii de locuinţe individuale; 

 proprietarii de apartamente care primesc încălzire din sistemul centralizat de încălzire; şi  

 proprietarii de apartamente care nu primesc încălzire din sistemul centralizat de încălzire. 

Alegerea tehnologiei va depinde de preţul şi accesul la tehnologie şi politica Guvernului în formă de granturi, tarife incluse şi alte instrumente politice pentru a 
influienţa alegerea energiei. Noi am văzut cum costul afectează direct alegerea în Slovacia unde preferinţă se dă energiei electrice şi nu gazelor naturale din 
cauza preţului, dar acum această alegere s-a inversat deoarece gazele naturale sunt mai ieftine decât energia electrică. 
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Scopul acestei a Raportului este de a ilustra tipul măsurilor care sunt fezabile din punct de vedere financiar. Este necesar ca proprietarii de locuinţe să 
efectueze audite energetice şi să apeleze la recomandările profesioniştilor înainte de a lua o decizie cu privire la investiţii.  Totuşi, există câteva principii 
generale ale celor mai bune practici care au influienţat tipul tehnologiilor pe care noi le-am examinat:  

 Izolarea este cea mai cost-eficientă măsură de eficienţă energetică şi ar trebui să fie asigurată înainte de instalarea tehnologiilor pe bazată de 
combustibilii nefosili ca: energia solară şi schimbătoare de caldură.  

 În cazul blocurilor de locuinţe, este mai eficient de izolat întregul bloc decât apartamentele, pe rând. 

 În absenţa unei cooperări dintre APLP-uri cu toţi proprietarii de locuinţe poate fi nepractic. O soluţie alternativă ar fi de a finanţa grupuri de proprietarii 
de locuinţe ca să investească împreună în mod neformal şi cooperant.  De exemplu, toţi proprietarii de locuinţe din partea de nord a clădirii ar putea 
finanţa izolarea exterioară a părţii de nord a clădirii. Este necesar de menţionat că acolo unde structurile cum ar fi: pereţii externi şi acoperişurile, 
aparţin municipalităţilor ar fi recomandabil de obţinut acordul proprietarului municipal înainte de a efectua îmbunătăţirile. Este posibil ca această 
abordare să creeze economii financiare şi energetice în comparaţie cu iniţiativele pentru proprietarii individuali de locuinţe.  Totuşi, fără implicarea 
APLP-urilor, băncile vor trebui să acorde împrumuturi individual fiecărui proprietar de locuinţe, de aceea, nu va exista o posibilitate pentru a asigura 
eficienţa administrării finanţelor. 

 Finanţarea proprietarilor individuali de locuinţe este abordarea cea mai puţin susţinută şi asigură cea mai limitată opţiune.  

În baza principiilor de mai sus, noi am pregătit modele pentru a ilustra cum ar putea fi asigurată finanţarea anumitor măsuri de eficienţă energetică. Noi am 
elaborat măsurile celor mai bune practici pentru proprietarii locuinţelor individuale, proprietarii de apartamente şi blocurile de locuinţe. Noi recunoaştem că 
măsurile care vizează blocurile de locuinţe pot fi implementate de APLP-uri sau de grupuri informale de proprietarii de locuinţe care lucrează împreună.  

6.2 POSIBILE MĂSURI DE PROMOVARE A EFICIENŢEI ENERGETICE  
Toate persoanele intervievate în timpul cercetării noastre au fost de acord că este necesar de aplicat abordarea „casa întreagă” pentru a obţine măsuri 
eficiente de eficienţă energetică şi reducerea sărăciei energetice. Această viziune este uniformă cu cea a experţilor din domeniu. Cu toate acestea, 
abordarea „casa întreagă” poate să nu fie fezabilă în toate cazurile. În baza cercetării noastre, noi am prevăzut unele exemple de activităţi care ar putea fi 
efectuate pentru a îmbunătăţi eficienţa energetică folosind abordarea „pas cu pas”. 

6.2.1 Reparaţia ferestrelor  

Multe ferestre ale blocurilor de locuit sunt stricate sau neajustate ceea ce duce la apariţia curentului şi pierderi de energie termică. Reparaţia este mai ieftină 
decât înlocuirea ferestrelor şi duce la o îmbunătăţire considerabilă a temperaturii din încăperi şi eficienţă energetică relativă la costul unei astfel de lucrări. 
Costul reparaţiilor va varia în funcţie de proporţia lucrărilor necesare, de aceea, în scopurile acestui studiu, noi am luat costul mediu.  

Beneficii  

Reparaţiile au preţuri modeste şi oferă o îmbunătăţire semnificativă a temperaturilor din încăperi şi economii de energie. În Slovacia, s-a estimat că aceste 
lucrări au îmbunătăţit eficienţa energetică cu 42%. 
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Reparaţiile pot fi efectuate şi achitate independent de proprietarii de locuinţe fără necesitatea de a avea o AP funcţională în mod corespunzător.  

Împrumuturile ar putea fi acordate direct proprietarilor de locuinţe cu scopul de a efectua reparaţii. 

Probleme  

O soluţie pe termen mai lung şi mai eficientă din punct de vedere energetic ar fi instalarea unor ferestre noi cu geamuri duble. Ferestrele noi costă 100 euro 
comparativ cu costurile reparaţiilor de 20 euro. Ideal, ferestrele ar trebui să fie reparate şi instalate cele mai eficiente geamuri din punct de vedere termic. Ar 
putea fi dificil de finanţat aceste materiale. Reparaţia unor ferestre ar putea să nu fie posibilă sau eficientă din punct de vedere economic din cauza proporţiei 
deteriorărilor. 

Finanţare   

Reparaţiile pot fi efectuate şi achitate în mod independent de proprietarii de locuinţe fără necesitatea de a avea o AP funcţională în mod corespunzător. 
Împrumuturile ar putea fi acordate direct proprietarilor de locuinţe cu scopul de a efectua reparaţii. Costurile administrative pentru împrumuturile mici pot fi 
interzise. 

6.2.2 Instalarea schimbătoarelor de încălzire în subsolurile clădirilor şi a contoarelor de termoficare la fiecare etaj  

Beneficii  

Experienţa din Slovacia a arătat că aceste lucrări au adus economii considerabile şi a fost potrivit pentru sistemul vertical centralizat de încălzire. Nu au fost 
înregistrate pierderi de energie termică şi proprietarii de locuinţe au putut controla volumul energiei termice în clădirea lor. Este necesar ca aceste lucrări să 
fie efectuate numai după finalizarea lucrărilor de izolare. 

Probleme  

Asemenea lucrări necesită cooperarea tuturor proprietarilor din clădire. 

Proprietarii de locuinţe ar putea să nu dorească să facă asemenea îmbunătăţiri, dacă nu vor avea garanţia că economiile de energie termică vor fi reflectate 
în facturile reduse. Deoarece facturarea nu este transparentă, va fi dificil de a vedea beneficiile financiare ale acestor îmbunătăţiri. 

Finanţare  

Instalarea acestei tehnologii este fezabilă numai în cazul în care există funcţia AP-urilor, deoarece instalarea acestei tehnologii va face parte dintr-un program 
de renovare sistematic şi planificat atent, care în primul rând va necesita soluţionarea problemei izolării întregii clădiri.  

6.2.3 Supape de circulaţie şi termostate  

O supapă de circulaţie este un robinet care poate fi instalat pe fiecare radiator într-un sistem vertical. Ea permite ocolirea fluxului de căldură spre radiator. 
Utilizarea acestui mecanism cu o valvă termostatică permite proprietarilor de locuinţe de a regla consumul termic fără afectarea fluxului termic spre alte etaje. 

Beneficii 
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Aceste ajustări ar permite consumatorilor să regleze consumul de energie termică. 

Dacă blocurile de locuinţe ar avea APLP-uri eficiente, costul energiei termice ar putea fi repartizat parţial în baza consumului şi parţial în baza suprafeţei 
locuinţei pentru a obţine o repartizare echitabilă a costurilor. Aceasta este practica stabilită în alte unităţi administrative cu sisteme centralizate de încălzire. 
Separarea consumului de suprafaţa locuinţei ţine cont de fluxul de căldură în sus în clădire şi beneficiile pe care un apartament le obţine de la încălzirea 
apartamentelor alăturate.  

Proporţional cu lucrările majore de infrastructură, aceste îmbunătăţiri au un preţ modest.  

Aceste îmbunătăţiri reprezintă primul pas în orice renovare. Prima prioritate este de a stopa plata pentru încălzirea nedorită sau inutilă. Aceasta este 
îndeosebi de important pentru blocurile de locuit în apropierea sistemului centralizat de încălzire care poate suferi din cauza supraîncălzirii. 

Probleme  

Locatarii ar putea să nu dorească să facă asemenea îmbunătăţiri, dacă nu vor avea garanţia că economiile de energie termică vor fi reflectate în facturile 
reduse. Deoarece facturarea nu este transparentă, va fi dificil de a vedea beneficiile financiare ale acestor îmbunătăţiri. Din aceste motiv, ar putea fi 
îndeosebi de dificil de convins proprietarii de locuinţe în apartamente supraîncălzite să instaleze măsuri de control al energiei termice. 

Ar fi necesar ca toţi locatarii să instaleze termostate şi supape de circulaţie pentru această abordare faţă de lucrări. Ar putea fi necesar de o anumită 
organizare pentru a face îmbunătăţirile şi pentru a calcula contribuţiile pentru costurile de termoficare. 

Finanţare   

Instalarea acestei tehnologie necesită cooperarea tuturor proprietarilor de locuinţe din bloc. În timp ce ar putea fi posibil pentru bănci să acorde împrumuturi 
proprietarilor individuali de locuinţe, ar putea fi mai eficient ca împrumuturile să fie acordate prin APLP. 

Ar putea fi dificil de convins pe acei care se află lângă sistemul centralizat de încălzire să instaleze măsuri de eficienţă energetică. Un element de granturi mai 
mare poate fi necesar pentru a acorda un stimulent pentru acţiune. Ca alternativă, facturarea transparentă ar ajuta la reducerea acestei probleme. 

6.2.4 Izolarea pereţilor exteriori, izolarea acoperişului şi izolarea reţelelor orizontale 

Experţii indică că aceste măsuri sunt cele mai cost-eficiente pentru a îmbunătăţi eficienţa energetică şi reduce costurile de termoficare.  

Beneficii  

Aceste măsuri pot fi întreprinse cu timpul, dacă nu sunt mijloace financiare pentru a efectua toate îmbunătăţirile simultan. 

Probleme  

Implementarea măsurilor de eficienţă energetice în proprietatea comună ca: coridoarele şi spaţiile acoperişului poate avea loc numai când toţi proprietarii de 
locuinţe sau un grup de proprietari relevanţi de locuinţe vor fi de acord cu aceasta.   

Finanţare  
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Este necesar ca finanţarea să nu fie acordată pentru izolarea pereţilor externi de un singur proprietar, deoarece aceasta este ineficient din perspectiva 
economică şi energetică. Ar putea fi izolaţi pereţi întregi dacă va fi necesară o abordare graduală sau un grup de proprietari de locuinţe vor dori să izoleze un 
perete întreg. Mijloacele financiare se vor acorda unui grup de persoane prin APLP sau prin împrumuturi individuale pentru fiecare membru al grupului. 

6.2.5 Ferestre noi cu geamuri duble  

Instalarea ferestrelor noi cu geamuri duble ar fi sub controlul proprietarilor individuali de locuinţe.  

Beneficii  

Instalarea geamurilor duble este sub controlul proprietarilor de locuinţe. Procesul schimbării ferestrelor poate fi realizat pas cu pas, dacă nu sunt mijloace 
financiare pentru a schimba toate ferestre simultan. 

Probleme  

Niciuna. 

Finanţare   

Ar putea fi acordate împrumuturi proprietarilor individuali de locuinţe sau APLP-urilor, dacă instalarea ferestrelor noi este parte a unui proiect de renovare 
sistematic şi planificat atent.  

6.2.6 Pompe de caldură pe bază de aer 

Beneficii  

Această tehnologie este extrem de eficientă din punct de vedere energetic. Pot fi obţinute între 70% şi 90% economii de energie. 

Probleme  

Această tehnologie este costisitoare în comparaţie cu cazanele de gaz şi ar putea fi dificil de finanţat în Republica Moldova. Găsirea specialiştilor care să 
instaleze tehnologia poate de asemenea fi dificil. 

Finanţare   

Ar putea fi acordate împrumuturi proprietarilor individuali de locuinţe. 

6.2.7 Sobele cu lemne  

Ar putea fi posibil de instalat sobe cu lemne în apartamente cu hornuri şi în care aparţin unei singure familii.  

Beneficii  

În zona rurală este disponibil accesul la lemne şi spaţiul necesar pentru păstrarea lemnelor.  

Probleme  
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Există probleme practice legate de funcţionarea sobelor cu lemn în oraşe şi orăşele. Spaţiul pentru păstrarea combustibilului voluminos este limitat, ceea ce 
împiedică livrări mai mari. Achiziţiile mici vor duce la livrări frecvente. Mărimea şi greutatea butucilor face această metodă nepractică. Căminele  necesită 
întreţinere periodică pentru a evita incendiile provocate de camine. Coşul trebuie curăţat cel puţin o dată pe an. Curăţarea tuturor coşurilor dintr-un bloc de 
locuinţe va necesita cooperarea între proprietarii de locuinţe din blocul respectiv. De asemenea coşul trebuie prelucrat pentru a evita scurgerile de smoală 
prin mortar (ceea ce reprezintă un pericol de incendiu) şi eliminarea monoxidului de carbon şi a altor gaze nocive în locuinţele de la etajele de sus. 

Dacă sobele vor fi instalate, nu va exista un control asupra surselor de carburanţi folosite de proprietarii de locuinţe. Experienţă din alte ţări arată că 
proprietarii de locuinţe pot arde surse de carburanţi nepotrivite, inclusiv lemn verde şi deşeuri toxice. Lemnul verde duce la acumulări mari de smoală în 
hornuri, ceea ce sporeşte pericolul de incendii şi impactul deşeurilor toxice asupra calităţii aerului. Arderea lemnului nu se permite în zonele fără fum. 
Deoarece legislaţia Republicii Moldova este armonizată cu legislaţia UE, vor fi impuse măsuri mai restrictive cu privire la calitatea aerului în mediul urban, 
care ar putea interzice arderea lemnului sau altor carburanţi solizi prin implementarea conceptului de zonă fără fum sau a altor măsuri.  

 

Finanţare   

Ar putea fi acordate împrumuturi proprietarilor individuali de locuinţe. 

6.3 COMPANIILE DE SERVICII ENERGETICE  
Noi nu am examinat angajarea companiilor de servicii energetice (ESCO) pentru a facilita îmbunătăţirile de eficienţă energetică. Companiile ESCO încep să 
se dezvolte în Republica Moldova şi poate fi relevant de utilizat serviciile lor în viitor pentru a asigura eficienţa energetică. În prezent, procesul de facturare nu 
este transparent şi există subvenţii încrucişate semnificative în rândul proprietarilor de locuinţe. Proprietarii de locuinţe nu sunt capabili să măsoare sau să 
controleze volumul energiei termice pe care-l consumă. Aceste condiţii creează incertitudine şi nu va garanta costuri reduse pentru consumatori în schimbul 
economiilor de energie. Aceste circumstanţe sunt toate bariere pentru funcţionarea eficientă a companiilor ESCO în Republica Moldova. Modificarea 
/completarea Legii condominiului pentru a facilita gestionarea eficientă a blocurilor de locuinţe va elimina unele dintre aceste bariere.  

În prezent nu există finanţare din partea sectorului privat îndeosebi pentru eficienţa energetică, nu există nici suport disponibil din partea Guvernului în formă 
de granturi.  Precum a fost discutat mai sus, Legea cu privire la eficienţa energetică prevede crearea unui fond al eficienţei energetice pentru a susţine 
investiţiile private în energia regenerabilă şi eficienţa energetică, însă fondul încă nu a fost creat. 

Unicul suport pentru eficienţa energetică este cel al comunităţii donatorilor.  PNUD în prezent lucrează asupra unui program pilot pentru implementarea 
anumitor măsuri de eficienţă energetică în 10 blocuri de locuinţe, dar planurile sunt la etapa incipientă. 

Situaţia privind ipoteca şi împrumuturile în Republica Moldova, comparativ cu alte ţări din Europa, este foarte diferită.  În majoritatea ţărilor europene, ipoteca 
pe termen lung pentru procurarea locuinţei este disponibilă pentru 25 – 30 ani. Acordarea de împrumuturi la valorile de piaţă este o măsură adecvată, pentru 
aceste împrumuturi este posibil de a fi majorate pe parcursul termenului pentru a oferi mijloacelor financiare pentru măsurile de eficienţă energetică.  
Împrumuturile nesecurizate pot fi de asemenea acordate de bănci. Unele carduri de credit au limite mari ceea ce permite efectuarea cheltuielilor pentru 
achiziţii mari ca: ferestre şi uşi noi şi izolare.    
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Pentru comparaţie, în Republica Moldova, majoritatea caselor sunt achiziţionate cu asistenţa rudelor care lucrează în străinătate (până la 25% din populaţie 
lucrează în afara ţării).  Împrumuturile securizate pentru procurarea proprietăţilor locative sunt de obicei pe termen scurt şi costisitoare; pe un termen de 3 la 
10 ani cu dobânzi de 14% - 20% şi împrumuturi la valorile de piaţă în proporţie de 70% şi împrumuturi maxime de 50.000 dolari SUA.12 

7 STRATEGIA  
Prima parte a acestei secţiuni prevede o strategie pentru modificarea Legii condominiului a Republicii Moldova şi susţinerea împrumuturilor pentru 
comunitatea locativă pentru a facilita măsurile de eficienţă energetică. Partea a doua prevede măsuri propuse de consolidare instituţională care ar putea fi 
implementate de Guvernul Republicii Moldova şi donatorii internaţionali sub rezerva finanţării pentru a sprijini politicile Guvernului în eficienţa energetică. 
Aceste măsuri mai largi ar sensibiliza publicul cu privire la importanţa eficienţei energetice.  

7.1 MODIFICĂRILE LEGISLATIVE ŞI STRUCTURA MIJLOACELOR FINANCIARE PROPUSE 
Este necesar ca prima prioritate să fie finalizarea elaborării cadrului regulatoriu pentru susţinerea eficienţei energetice. Un volum considerabil de lucrări a fost 
deja realizat. Se recomandă ca următorii paşi să includă:  

 Modificarea /completarea Legii condominiului în baza recomandărilor noastre propuse în punctul 4.1 de mai sus. Activitatea ar putea fi realizată de 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiei, cu sprijinul BERD. Dacă se găsesc mijloace financiare, această acţiune ar putea începe imediat.  

 Elaborarea unei noi Legi cu privire la performanţa energetică a clădirilor de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiei, cu sprijinul BERD. 

 Anularea prevederilor Legii privatizării care cer ca costurile neachitate pentru întreţinere să fie achitate municipalităţilor înainte de a transmite clădirile de 
la municipalităţi asociaţiilor proprietarilor de locuinţe.  Noi recunoaştem că, dacă această lege va fi anulată, datoriile proprietarilor de locuinţe faţă de 
entităţile municipale vor trebui să fie achitate. Este necesar de cercetat în continuare pentru a stabili un mecanism adecvat de achitare a acestor datorii. 
Ar putea fi examinat modul în care situaţii similare au fost abordate în Slovacia.  A fost efectuată plata în numerar către entităţile municipale de către stat 
egală cu valoarea datoriilor neachitate. Entităţile municipale au fost mai târziu transformate în companii cu răspundere limitată şi privatizate.  După 
privatizare, plăţile au fost rambursate statului.   

Odată ce vor fi achitate datoriile către entităţile municipale, ele nu ar trebui să mai presteze servicii de întreţinere proprietarilor de locuinţe cu excepţia 
cazului când proprietarii de locuinţe vor achita integral costul pentru prestarea unor astfel de servicii. Va trebui efectuată o evaluare a costurilor serviciilor 
pentru a stabili costul real al serviciilor. Va fi necesar de examinat în continuare sursele de finanţare. Această chestiune este în afara ariei de aplicabilitate 
a acestui document.  

 Va fi necesar de examinat atent Legea privatizării fondului de locuinţe din 1993, Legea condominiului din 2000, Codul cu privire la locuinţe din 1983 şi un 
număr de hotărâri ale Guvernului, inclusiv Hotărârea Guvernului nr. 1224/1998 pentru a asigura armonizarea lor integrală.   

                                                      
12 Sursă: ‘Lost in Transition: Housing reform in Moldova 2007; Dr Sasha Tsenkova, University of Calgary’ („Pierduţi în tranziţie: reforma locativă în Moldova 
2007”) 
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 Modificarea /completarea Legii privatizării să prevadă transmiterea proprietăţii comune proprietarilor de locuinţe reieşind din cota lor parte şi nu 
transmiterea proprietăţii comune AP-urilor şi APLP-urilor. 

 Anularea legii care cere ca membrii asociaţiilor proprietarilor să plătească 1 leu pe metru pătrat pe lună ca tariful pentru servicii de întreţinere. Impunerea 
costului de piaţă integral pentru serviciile de întreţinere. 

 Poziţia actuală a proprietăţii comune prezintă o problemă deosebită. În mod ideal, municipalităţile ar trebui să transmită proprietatea comună proprietarilor 
de locuinţe reieşind din cota lor parte.  Experienţa cu Legea existentă a condominiului din Republica Moldova arată că proprietarii de locuinţe nu doresc 
să creeze APLP-uri.  Dacă proprietarii de locuinţe nu vor prelua partea lor din proprietatea comună sau nu vor crea APLP-uri în conformitate cu Legea 
condominiului modificată, vor trebui impuse penalităţi. În Slovacia entităţile municipale au încetat acordarea serviciilor de întreţinere şi au fost impuse 
penalităţi financiare împotriva proprietarilor de locuinţe.  

 Legea Republicii Moldova cere ca notarii să verifice costul reparaţiilor şi renovărilor înainte de acordarea unui împrumut bancar pentru a finanţa aceste 
lucrări. Acest proces este costisitor şi necesită timp. Anularea acestei legi şi introducerea unui sistem de evaluare şi verificare energetică în legătură cu 
împrumuturile ar fi foarte eficientă.  Acest sistem ar putea fi introdus în baza Legii cu privire la performanţa energetică a clădirilor şi Legea cu privire la 
certificarea specialiştilor în construcţie. 

 Dacă linia de credit va fi repartizată între 3-4 bănci din Republica Moldova, vor fi necesare măsuri de consolidare a capacităţilor pentru instruirea 
angajaţilor băncilor cu privire la evaluarea şi procesarea cererilor. 

 Modelul de finanţare utilizat de BERD în Slovacia şi Bulgaria şi pentru împrumuturile comerciale din Republica Moldova este reuşit şi ar trebui multiplicat 
pe piaţa locativă din Republica Moldova. Acest model include asistenţa financiară a donatorilor pentru bănci şi împrumutaţi acordată de echipa de 
implementare a proiectului compusă din experţi internaţionali şi locali, recrutaţi de BERD. Fiecare echipă include experţi tehnic şi în finanţare pentru a 
ajuta la identificarea, pregătirea şi verificarea proiectelor şi experţi în marketing pentru a promova linia de credit precum şi coordonarea administrării 
proiectului şi expertiză administrativă pentru stabilirea structurii, funcţionarea şi monitorizarea liniei de credit.  

 Va exista procedură uniformă de aprobare a împrumuturilor şi acordarea ulterioară a grantului, mai târziu după ce toate facturile pentru bunurile şi 
serviciile prestate vor fi prezentate, precum şi aprobarea procedurilor de finalizare. Băncile de asemenea vor avea măsuri  incorporate pentru a preveni 
orice fraude potenţiale în legătură cu cererile de solicitare a grantului. 

 Datorită economiilor semnificative pentru implementarea măsurilor de eficienţă energetică în blocurile de locuinţe şi ratele mai mari de recuperare 
implicate, este important ca o componentă considerabilă a liniei de credit să fie utilizată pentru clădiri şi nu pentru persoane. 

 

7.2 CONSOLIDAREA INSTITUŢIONALĂ PENTRU SUSŢINEREA EFICIENŢEI ENERGETICE  
Următoarele măsuri ar susţine eficienţa energetică in Republica Moldova:  
 
 Crearea, cu asistenţa mijloacelor financiare ale donatorilor, şi angajarea personalului ANEE propuse şi a Institutului civil în energetică şi Institutul locativ 

pentru a sprijini proprietarii de locuinţe şi APLP-urile şi pentru a acorda educaţie şi instruiri în eficienţa energetică şi gestionarea proprietăţii. Acest institut 
ar fi pe o durată de 5-6 an şi ar coordona eforturile cu Guvernul, ONG-urile şi donatorii.  
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 Cu asistenţa financiară a donatorilor de sprijinit APLP-urile în activităţile de consolidare a capacităţilor şi legătura cu Guvernul în legătură cu dezvoltarea 
politicii locative. 

 Implementarea unui program de informare pentru a educa publicul cu privire la beneficiile eficienţei energetice.  
 Crearea proiectelor demonstrative pentru soluţionarea tuturor problemelor neprevăzute şi pentru a permite accesul publicului.  În schimbul serviciilor 

publice prestate, de oferit stimulente clădirilor – perioade de graţie mai lungi, dobânzi mai mici sau un procent mai mare din granturi.  
 Implementarea unei scheme administrate de Institutul în energetică pentru instruirea constructorilor în calitate de instalatori certificaţi în eficienţa 

energetică.  
 Implementarea unei scheme administrate de Institutul în energetică pentru instruirea auditorilor şi revizorilor în eficienţa energetică.   

8 ANALIZĂ COMPARATIVĂ 

8.1 GERMANIA 
8.1.1 Eficienţa energetică în Germania  

Există un şir de factori sociali şi economici care au determinat Germania să elaboreze o legislaţie ce stimulează dezvoltarea tehnologiilor, ceea ce ia adus 
rolul de lider în domeniul eficienţei energetice.  

Germania este o ţară cu resurse naturale limitate. Ea depinde foarte mult de energia importată. În anul 2007, 76% din cererea totală de energie a fost 
acoperită de importuri, care au inclus 97% din volumul de petrol, 82% din gazele naturale şi 66% din cărbune. În prezent Germania este al cincilea cel mai 
mare consumator de energie în lume şi are cea mai mare economie naţională în Europa, industria constituind 29,1%.  

Cele două crize majore ale petrolului din anii '70 şi Războiul din Golf din anii '80 au scos în evidenţa vulnerabilitatea Germaniei sub aspectul securităţii 
energetice. Eforturile de a înlătura vulnerabilitatea ţării faţă de importuri s-au concentrat asupra îmbunătăţirii eficienţei energetice. Activitatea de sporire a 
eficienţei energetice s-a început în anii '70 şi în ultimii 40 de ani a dus la îmbunătăţirea standardelor de construcţie, ceea ce a rezultat în reducerea cererii 
energetice în cazul clădirilor noi de la 300 kWh/(m²·a) până la 50kWh/(m²·a) pe parcursul acelei perioade. 

Îmbunătăţirea eficienţei energetice în cazul clădirilor existente a constituit o provocare majoră pentru Germania.  Al doilea război mondial a avut un impact 
considerabil asupra fondului de locuinţe al Germaniei şi astăzi mai puţin de 30% de clădiri au peste 50 de ani. Aproape jumătate din toate locuinţele din 
Germania au fost construite între anii 1949 şi 1978 şi multe dintre ele au fost construite la repezeală, cu izolaţie minimă. 

Germania s-a poziţionat ca lider în domeniul eficienţei energetice a clădirilor în urma aplicării unei politici consecvente privind eficienţa energetică începând 
cu anii '70 şi îmbunătăţirii treptate şi continue a standardelor de eficienţă energetică. Această politică consecventă a fost susţinută de cercetări şi investiţii din 
partea industriei construcţiilor. În prezent există standarde noi de performanţă energetică susţinute de studiile cost-eficienţei care arată că măsurile noi sunt 
benefice din punct de vedere economic. Dacă măsurile nu sunt benefice din punct de vedere economic, ele nu vor fi incluse în reglementările noi - abordarea 
care asigură încrederea în baza normativă. Guvernul anunţă standardele noi cu mult înainte de a le implementa, ceea ce permite industriei construcţiilor să le 
utilizeze în campanii de publicitate când se anunţă produse noi.  
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De asemenea, publicul din Germania are un nivel înalt de informare în privinţa eficienţei energetice, ceea ce a contribuit la succesul renovării proprietăţilor. 
Mai mult, este disponibilă şi finanţarea pentru costurile capitale. 

8.1.2 Finanţarea de stat  

Toate programele de stat de finanţare sunt gestionate de Kreditanstalt für Wiederaufbau (Banca de Dezvoltare) sau KfW. KfW este un grup bancar public 
non-profit. KfW Förderbank (KfW Banca pentru Promovare) promovează construirea şi modernizarea locuinţelor, conservarea energiei, protecţia mediului de 
către întreprinderile comerciale, comunităţile locale, precum şi infrastructura şi învăţământul. 

Iniţial programele Băncii pentru Promovare a grupului bancar KfW au fost lansate în anul 1996 cu scopul de a reduce emisiile de CO2 şi a spori eficienţa 
energetică. 

Până în anul 2005 în cadrul programelor KfW s-a acordat finanţare pe termen lung cu dobânzi reduse pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice. Solicitanţii 
erau scutiţi de rambursare în primii ani ai împrumutului. Împrumuturile acopereau 100% din costurile de investiţii, inclusiv costurile indirecte. KfW obţine 
fonduri de pe piaţa financiară şi transferă acest capital, prin bănci comerciale, solicitanţilor programului sub formă de împrumuturi cu dobânzi reduse.  

Începând cu anul 2005, KfW a utilizat subvenţii suplimentare din partea Guvernului Federal atât pentru a îmbunătăţi condiţiile financiare ale programelor, cât 
şi pentru a majora volumul lor. Subvenţiile sunt utilizate pentru a acoperi diferenţa dintre rata dobânzii acordată solicitanţilor şi rata dobânzii plătită de KfW 
pentru capitalul obţinut de pe piaţa financiară. De asemenea, solicitanţii pot obţine un grant constituind între 17,5% şi 7,5% din costurile lor, în funcţie de 
eficienţa energetică obţinută. Persoanele care iau un împrumut pot fi scutite de rambursarea a între 12,5% şi 2,5% din valoarea împrumutului, cei care ating 
eficienţa energetică mai mare beneficiind de scutiri mai mari. Standardele de eficienţa energetică aplicate sunt stabilite în Decretul privind conservarea 
energiei, care se aplică la clădirile noi. 

Proprietarii de locuinţe au dreptul să beneficieze de mai multe împrumuturi de la KfW şi pot combina aceste împrumuturi cu alte programe de asistenţă 
financiară, inclusiv cu granturile acordate la nivel de comunitate sau stat. În anul 2008 KfW a prelungit termenul de scadenţă a împrumuturilor pe termen lung 
de la 30 până la 35 de ani. Acum, în afara de perioadele ratelor fixe ale dobânzii de 5 şi 10 ani deja disponibile, se mai acordă şi rate fixe pentru perioade de 
până la 15 ani.  

Se consideră că Germania a abordat problema locuinţelor sociale într-un mod foarte eficient, ceea ce se reflectă în faptul că programele de susţinere a 
locuinţelor sociale de către stat au fost închise în anul 1993, deoarece s-a considerat că nu mai era nevoie de asistenţă în continuare.  

8.1.3 Sectorul locativ şi Directiva privind performanţa energetică a clădirilor  

Germania nu avea nevoie de modificări considerabile în actele normative pentru a implementa DPEC, deoarece legislaţia sa era în conformitate cu cerinţele 
directivei, sau chiar conţinea prevederi mai avansate. Standardele germane de performanţă energetică a clădirilor nu au fost afectate de directivă. De 
asemenea, în Germania a existat programul de certificare a clădirilor pentru clădirile noi şi cele renovate substanţial înaintea intrării în vigoare a directivei şi 
acest plan a fost extins pentru a cuprinde şi clădirile existente. Reglementările Germaniei referitoare la performanţa energetică a renovărilor majore a 
clădirilor nu prevăd limita de 1000 de m² şi sunt mai stricte decât directiva prin cerinţa utilizării minime a energiei regenerabile care se referă la toate clădirile 
noi. Unele state federale merg mai departe, cerând renovarea majoră a clădirilor existente în vederea includerii surselor de energie regenerabilă.  
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8.1.4 Legea condominiului  

În urma devastatorului al doilea Război Mondial Germania s-a confruntat cu un deficit acut de locuinţe şi necesitatea de a asigura cu locuinţe mii de persoane 
fără casă. Acest fapt l-a obligat pe Legislatorul Germaniei să examineze posibilitatea utilizării unei astfel de forme a dreptului de proprietate asupra 
locuinţelor, care va facilita obţinerea locuinţelor în proprietate şi va asigura stabilitate socială şi economică. În anul 1951 a intrat în vigoare o lege nouă a 
condominiului care încă este în vigoare şi astăzi. 

Dreptul de proprietate asupra unui condominiu în Germania constă din cota-parte a co-proprietarului în clădire şi proprietatea unui apartament individual. 
Legea condominiului stabileşte reguli de gestionare a acestor relaţii între co-proprietari şi de soluţionare a conflictelor potenţiale. Proprietarii de apartamente 
au anumite obligaţii, care îi pot limita în utilizarea proprietăţii în beneficiul tuturor proprietarilor de apartamente.  

Co-proprietarii pot crea propriile reguli de gestionare a blocului de apartamente, dar acest drept este supus anumitor cerinţe obligatorii stipulate în Legea 
condominiului, care protejează toţi proprietarii de apartamente. Regulile sunt incluse în regulamentul creat în baza unui contract, încheiat între proprietarii de 
apartamente şi, dacă este înregistrat la Oficiul Cadastral, el devine obligatoriu pentru viitorii proprietari.  

În unele cazuri votul majorităţii exprimat la şedinţa co-proprietarilor poate fi suficient pentru a lua decizii atât în baza regulamentului, cât şi a Legii 
condominiului.  

Regulamentele condominiilor pot modifica prevederile privind repartizarea costurilor din Legea condominiului în sensul distribuţiei pe cap de locuitor sau a 
repartizării pe metru pătrat. Repartizarea, conform Legii condominiului, este efectuată în funcţie de procentajul cotei-parte în co-proprietate.   

8.1.5 Lecţiile învăţate de la Germania  

 Legea privind eficienţa energetică a Germaniei a fost modelată de anumiţi factori economici importanţi, inclusiv securitatea energetică. Aceste 
circumstanţe au determinat necesitatea aprobării unei politici cuprinzătoare pe termen lung prin care standardele au fost ridicate treptat, cu 
informarea prealabilă a industriei construcţiilor şi publicului despre schimbările planificate pentru a le permite să-şi planifice şi activitatea lor în mod 
corespunzător. Această abordare a asigurat stabilitate şi încredere în baza normativă şi a rezultat în investiţii din partea industriei construcţiilor, 
inclusiv în cercetare şi dezvoltare în domeniul produselor noi. Finanţarea îmbunătăţirilor în domeniul eficienţei energetice a creat o piaţă mare pentru 
produsele în domeniul eficienţei energetice, ceea ce la rândul său a rezultat în producţie în masă şi preţuri reduse. Anume combinaţia acestor 
elemente este considerată a fi secretul succesului Germaniei în îmbunătăţirea eficienţei energetice a fondului său de locuinţe.  

 Legea condominiului a Germaniei, care a facilitat implementarea în anii '50 a unui sistem eficient de reglementare a clădirilor multifamiliale, a fost 
elaborată sub influenţa unor factori sociali şi economici. Posibil într-o oarecare măsură implementarea acestei legi a fost mai uşoară în Germania 
decât va fi în Republica Moldova, deoarece Legea condominiului a fost aprobată înainte ca majoritatea persoanelor să se mute în apartamente şi 
populaţia pur şi simplu a trebuit să respecte legea nouă. În cazul Republicii Moldova proprietăţile nu au fost gestionate adecvat timp de aproximativ 
20 de ani şi locatarii s-au obişnuit cu condiţiile actuale. Drept urmare, pentru a schimba comportamentul va fi nevoie de un accent mai mare pe 
educare şi informare.   

 Republica Moldova poate fi comparată cu Germania sub aspectul dependenţei de importuri de energie şi a contribuţiei pe care sectorul locativ o 
poate aduce în eficienţa energetică. De asemenea, paralele directe pot fi trase şi cu standardele proaste de eficienţă energetică a clădirilor care 
existau în Germania în anii '70 şi fondul actual de locuinţe al Republicii Moldova. Oferirea proprietarilor de locuinţe a instrumentelor de care au nevoie 
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pentru a-şi administra condominiile în baza unei legi eficiente a condominiului reprezintă un element important în realizarea reducerii consumului de 
energie în sectorul locativ. După cum se poate observa din experienţa Germaniei, siguranţa bazei normative, ridicarea continuă a cerinţelor 
standardelor, prezentarea în prealabil a standardelor noi, disponibilitatea finanţării, campaniile de informare a publicului, cercetarea şi dezvoltarea 
desfăşurate de către industria construcţiilor şi proiectele pilot sunt factori esenţiali în realizarea unei eficienţe energetice mai bune în sectorul locativ.   

8.2 ANALIZĂ COMPARATIVĂ SLOVACIA  
8.2.1 Introducere 

Slovacia a aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004 şi este una din economiile cu cel mai înalt ritm de creştere din Europa Centrală, cu rata de creştere a 
PIB-ului de 8,5% în 2006 şi 10,4% în 2007. Conform Raportului Băncii Mondiale "Doing Business" din 2007, Slovacia, la nivel mondial, era una din ţările care 
se reformau cel mai rapid. Slovacia este clasificată drept ţară cu venit mediu-superior, cu un venit naţional brut pe cap de locuitor de 9.620 dolari SUA în anul 
2006.  

Creşterea semnificativă a PIB-ului nu a modificat substanţial nivelul consumului de energie primară sau finală. Intensitatea energiei primare s-a îmbunătăţit în 
medie cu 3,8% anual, iar intensitatea energiei finale a crescut cu 4,8% din 1993 până în 2005. Cu toate acestea, intensitatea energetică a Slovaciei continuă 
să fie cu 40% mai mare decât media pe ţările europene, membre ale OCDE. 

La fel ca şi Republica Moldova, Slovacia nu produce intern o cantitate semnificativă de energie şi depinde mult de importurile de ţiţei, gaze naturale şi 
combustibili solizi. Ponderea importurilor nete de energie în aprovizionarea totală cu energie primară reprezenta 67% în anul 2007. O parte semnificativă din 
importuri reprezintă importurile de gaze naturale şi petrol din Federaţia Rusă. Pieţele gazelor naturale şi energiei electrice au fost liberalizate pentru 
gospodăriile casnice la 1 iulie 2007 şi preţurile nu includ subvenţii încrucişate, dar continuă să fie oferite subvenţii (indemnizaţii locative) unor grupuri mici de 
consumatori, în baza testării venitului mediu global al gospodăriei.  

8.2.2 Politica privind eficienţa energetică  

Principalele responsabilităţi aferente politicii energetice aparţin Ministerului Economiei. Politica este aprobată de Guvern şi implementată de Ministerul 
Mediului, Ministerul Economiei13 şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor. Ministerul Mediului se ocupă de aspectele ecologice în legătură cu 
energia. 

Ca şi în alte state ale UE, Politica energetică a Republicii Slovace stabileşte nivelurile ţintă ale intensităţii energetice pentru anii 2010-2020. Conform 
estimărilor, clădirile vor contribui cu economii de energie de 11% din totalul de 100%. 

Planul naţional de acţiuni cu privire la eficienţa energetică (PNAEE) pentru anii 2008-2010 a fost aprobat în octombrie 2007 în conformitate cu Directiva 
UE 2006/32/CE. PNAEE include o serie de măsuri menite să atingă un obiectiv intermediar de reducere cu 3% a consumului de energie de la nivelurile 
proiectate în 2010 şi anticipează obţinerea unor economii de 9% până în anul 2016.  

                                                      
13 Ministerul Economiei este responsabil pentru toate organizaţiile care influienţează preţurile (Agenţia de Reglementare, Inspectoratul Energetic şi Agenţia 
Energetică). 
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Concepţia eficienţei energetice este un document strategic adoptat în anul 2007, cu un program de măsuri până în anul 2020. Este similară concepţiilor 
adoptate de alte state membre ale UE şi susţine implementarea directivelor UE.  

La nivel local, fiecare oraş a trebuit să-şi elaboreze propria politică energetică locală, care trebuia să includă o analiză a reţelei de încălzire şi distribuţie din 
oraş. Această politică energetică locală, odată aprobată de consiliul local, impune obligaţii privind noi paşi de dezvoltare, cu scopul de a încuraja renunţarea 
la cazanele separate care nu corespund cerinţelor planului energetic local.  

8.2.3 Politica şi legislaţia cu privire la eficienţa energetică  

În Slovacia DPEC a fost implementată prin intermediul următoarelor acte legislative primare: 

 Legea cu privire la eficienţa energetică a clădirilor, 
 Legea nr. 656/2004 cu privire la alimentarea cu energie electrică,  
 Legea nr. 555/2006 cu privire la performanţa energetică a clădirilor, care transpune prevederile Directivei 91/2002/CE a UE privind performanţa 

energetică a clădirilor şi  
 Legea nr. 17/2007 cu privire la inspectarea sistematică a cazanelor, sistemelor de încălzire şi sistemelor de climatizare.  

În afară de aceste acte legislative primare, în Slovacia sunt implementate integral standardele şi legislaţia internaţională ISO EN: 

Legea cu privire la eficienţa energetică din 2008 implementează Directiva 2006/32/CE a UE privind eficienţa energetică la utilizatorii finali şi serviciile 
energetice.  

Standardul STN 73 0540 privind izolarea termică a clădirilor a fost elaborat în anii '60 - '70 şi nu includea la acea etapă cerinţe privind consumul de 
energie. Acesta a fost modificat în anul 1979, când s-a introdus nivelul maxim de consum de energie pentru casele nou-construite - 9.3 MWh.mb-1.r -1 (130 
kWh.m-2.r-1)14 şi a devenit obligatoriu din anul 1984. După anul 1992 au fost introduse noi cerinţe pentru casele nou-construite - 7.3 MWh.mb-1.r -1 (103 
kWh.m-2.r-1) şi pentru reconstruire - 9.3 MWh.mb-1.r -1 (130 kWh.m-2.r-1). Prin aceste modificări s-au introdus şi valori minime pentru rezistenţa termică a unor 
părţi specifice ale clădirilor, ca de exemplu, acoperişurile, structurile de închidere şi pereţii interiori pentru noile proprietăţi ale clădirilor renovate semnificativ. 
Economiile suplimentare de energie, care rezultă din aceste revizuiri ale respectivului standard (comparativ cu standardele anterioare) sunt estimate la peste 
10%.  

Regulamentul Guvernului nr. 433/2000 abordează specificaţiile tehnice faţă de eficienţa cazanelor de apă fierbinte care activează în bază de combustibili 
lichizi şi gazoşi, definind standardele minime de eficienţă pentru cazanele cu o capacitate de 4 - 400 kW, care sunt utilizate preponderent în sectorul locativ.  

Legea nr. 657/2004 cu privire la sectorul energiei termice implementează prevederile DPEC privind inspectarea cazanelor şi prevede realizarea 
inspecţiilor eficienţei energetice a echipamentului de încălzire o dată în trei ani. Până la introducerea acestui regulament, inspectarea cazanelor şi altor 
echipamente producătoare şi distribuitoare de căldură se făcea anual, de aceea acest nou regulament este un pas înapoi din unele puncte de vedere.  

                                                      
14 kWh/m2 r-1

 (ceea ce poate fi scris de asemenea şi ca "kWh/m2 pe an") este o unitate de măsură a cererii de încălzire pe an, unde r= un an.  
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Măsura de consum a energiei şi etichetare a aparatelor de uz casnic conform Legii nr. 264/1999, Coll. Respectiva lege implementează Directivele UE 
privind produsele consumatoare de energie şi privind etichetarea energetică şi defineşte cerinţele minime de performanţă energetică pentru frigidere, 
congelatoare şi balasturilor şi solicită etichete energetice pentru maşinile de spălat, lampele de uz casnic, uscătoarele de rufe, frigiderele, congelatoarele, 
maşinile de spălat/uscat combinate, maşinile de spălat vesela, cuptoarele electrice de uz casnic şi sistemele de climatizare.  

8.2.4 Finanţarea eficienţei energetice  

Implementarea măsurilor de eficienţă energetică în proprietatea locativă din Slovacia a fost susţinută de finanţarea de stat şi privată. Aceste iniţiative au 
inclus:  

Banca de Economii în Construcţii  

În 1992, proprietarilor de locuinţe le-a fost oferită posibilitatea să facă economii la Banca de Economii în Construcţii şi să ia împrumuturi pentru a finanţa 
îmbunătăţirea eficienţei energetice odată ce un anumit procentaj de costuri a fost economisit la bancă. În prezent sunt oferite împrumuturi la rata de 5,58-
6,69% atunci când împrumutatul nu a făcut economii. În cazurile când împrumutatul a economisit 50% din costuri, rata dobânzii este 2,9%. 

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale din Republica Slovacă este responsabil de gestionarea schemei şi stabileşte regulile pentru 
oferirea subvenţiilor. Există trei forme de ajutor de stat pentru construirea, dezvoltarea şi repararea spaţiului locativ care susţin eficienţa energetică ca un 
criteriu prin: 

 Fondul de Stat pentru Dezvoltarea Spaţiului Locativ 
 Sistemul de subvenţionare 
 Programul garanţiilor bancare 

Fondul de Stat pentru Dezvoltarea Spaţiului Locativ 

Susţinerea din partea statului pentru dezvoltarea spaţiului locativ a fost stabilită de Legea nr. 124/1996 Coll. aprobată în 1996 şi modificată în anii 2003-2004. 
Ea cuprinde costurile capitale pentru dezvoltarea şi reconstruirea fondului locativ. Proprietarilor de locuinţe şi AP-urilor le sunt puse la dispoziţie împrumuturi 
şi granturi cu un accent mai mare pe susţinerea prin împrumut. Sunt oferite împrumuturi în proporţie de până la 80% din suma totală. Suma împrumutului de 
bazează pe suprafaţa spaţiului: împrumutul minim este de 30 euro/m2, iar împrumutul maxim de 500 euro/m2 din suprafaţa apartamentului. O condiţie a 
împrumutului este ca împrumutatul să economisească cel puţin 20% din energia termică. Rata dobânzii este de 1,0% şi perioada de rambursare de 20 de 
ani. Împrumuturile de acest tip sunt limitate la un împrumut pentru o locuinţă.  

Sunt oferite împrumuturi de stat şi pentru izolarea pereţilor exteriori ai caselor. Sunt disponibile împrumuturi în proporţie de până la 100% din costurile totale 
la rata maximă de 50 euro/m2 din suprafaţa de izolare a faţadelor unei case care aparţine unei singure familii şi 80 euro/m2 pentru izolarea faţadelor clădirilor 
multifamiliale, de tipul blocurilor de locuinţe. Nu se plăteşte nicio dobândă, iar suma împrumutului se rambursează timp de 15 ani. 

Subvenţii pentru repararea blocurilor de locuinţe construite din panouri  

Deficienţele proiectării şi construcţiei „caselor din panouri" (blocuri de locuinţe construite din panouri de beton) duc la probleme care trebuie rezolvate prin 
renovare. Aceste deficienţe au fost documentate şi statul a oferit subvenţii pentru a facilita lucrările de renovare. Subvenţiile sunt disponibile pentru 12 
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deficienţe definite şi pot acoperi până la 50% din costul total al reparaţiilor, cu o sumă de maxim 18 euro pentru 1 m2 al suprafeţei locuinţei pentru fiecare 
apartament. Lucrările de renovare, deşi nu sunt axate pe eficienţa energetică, au oferit oportunitatea de a îmbunătăţi eficienţa energetică.  

Programul de stat pentru susţinerea reînnoirii fondului locativ  

Statul a oferit garanţii bancare pentru împrumuturile comerciale prin Banca Slovacă de Garanţie şi Dezvoltare. Acest program a contribuit semnificativ la 
renovarea fondului locativ din Slovacia.  

Din 1999 până în 2003, Slovacia a avut un Program pentru reducerea intensităţii energetice şi utilizarea resurselor de energie regenerabilă. Acest program a 
înlocuit alte două programe care au existat din 1991.  

Beneficiarii au inclus asociaţiile de locatari, proprietarii de locuinţe, AP-urile şi municipiile. Susţinerea a avut loc sub două forme:  

 O subvenţie care acoperă până la 70% din dobânda împrumuturilor bancare luate pentru a acoperi plăţile capitale până la 4 milioane SKK. 
 Granturi ca ajutor financiar, până la maximum 3 milioane SKK. 

Fondul Ecologic de Stat  

Fondul Ecologic de Stat este finanţat din taxele şi amenzile percepute pentru poluarea mediului înconjurător. Fondul oferă împrumuturi şi granturi pentru 
sursele de energie cu emisii mici sau emisii de nivel zero. 

Linia de credit a Slovaciei pentru energie durabilă (SLOVSEFF)  

Prin această nouă schemă de finanţare, BERD oferă linii creditare băncilor participante în sumă totală de până la 60 milioane euro cu scopul de a recredita 
entităţile industriale din sectorul privat pentru investiţii în eficienţa energetică şi energia regenerabilă şi a recredita asociaţiile locative în scopul majorării 
eficienţei energetice. Instrumentul este susţinut de finanţare prin grant în sumă de 15 milioane euro din partea Fondului Internaţional de Asistenţă pentru 
Dezafectarea Centralei Nucleare Bohunice. Grantul are drept scop oferirea de asistenţă tehnică şi realizarea de audite energetice şi stimulente financiare 
pentru sub-debitori şi băncile participante pentru implementarea reuşită a unor astfel de proiecte. Băncile participante deja au alocat fonduri pentru 388 
proiecte în valoare de 46 milioane euro, inclusiv pentru 245 proiecte locative. 

8.2.5 Reglementarea fondului locativ  

Slovacia are o populaţie de aproximativ 5,4 milioane. Circa 40% din fondul locativ constă din aproximativ 858.000 apartamente. Marea majoritate a acestor 
apartamente au fost construite cu tehnologie prefabricată (de obicei acestea sunt numite „case din panouri") La fel ca şi în cazul Republicii Moldova, în cadrul 
reformei politicii privind fondul de locuinţe din 1991, dreptul de proprietate a fost transferat locatarilor caselor în conformitate cu Legea nr. 182/1993 Coll., 
95% din fondul de locuinţe fiind privatizat. Standardele tehnice pentru construirea şi renovarea spaţiului locativ au fost îmbunătăţite în corespundere cu 
standardele UE şi a fost modificată Legea condominiului (prezentată mai jos) pentru a obliga proprietarii de locuinţe să-şi gestioneze proprietatea prin 
intermediul asociaţiilor de proprietari sau companiilor de gestionare. Asociaţiile de proprietari au primit autoritatea de a gestiona eficient şi de a lua 
împrumuturi în numele proprietarilor.  



    
 
 

 
 
J231 Eficiența energetică în Republica Moldova  FINAL     Pagina 63 
 

8.2.6 Legea condominiului  

După cum a fost menţionat mai sus, Legea condominiului obligă proprietarii de locuinţe să-şi administreze blocurile de locuinţe în una sau două modalităţi: fie 
printr-o companie de gestionare care va prelua întreaga responsabilitate administrativă pentru bloc, fie prin crearea asociaţiilor de proprietari (AP). Acest 
document se axează pe AP-uri.  

O AP este o organizaţie necomercială care poate fi creată pentru blocuri de locuinţe cu patru sau mai multe apartamente în baza unui contract de asociere şi 
este înregistrată la biroul administrativ de stat. În documentul de înregistrare se indică conducătorul asociaţiei, consiliul, adunarea generală şi toate celelalte 
organe de conducere formate de către proprietarii locuinţelor.  

Preşedintele acţionează în conformitate cu hotărârile adunării generale şi cu Legea condominiului. Preşedintele coordonează activităţile AP, iar adunarea 
generală îl alege pentru un termen de trei ani. Preşedintele este responsabil să distribuie un plan de activitate către proprietarii de locuinţe la începutul 
fiecărui an şi să raporteze privind plăţile pentru servicii pe parcursul anului precedent. Repartizarea plăţilor pentru serviciile de încălzire are loc în bază de 
60/40, adică 60% din costul serviciilor este plătit în baza suprafeţei locuinţei şi 40% în baza datelor de la contor.  

Consiliul este organul de supraveghere şi constă din cel puţin trei membri. Rolul lui este de a controla gestiunea economică a blocului de locuinţe. Consiliul 
convoacă adunarea generală cel puţin o dată pe an. Legea condominiului prevede drepturile de vot, procesele de aprobare a documentelor şi regulile de 
alegere.  

Legea condominiului reglementează gestiunea banilor de către AP şi cere ca banii proprietarilor de locuinţe să fie păstraţi în conturi bancare separate. 
Evidenţa contabilă este efectuată în conformitate cu regulile aplicate organizaţiilor necomerciale. Subvenţiile de stat sunt primite de proprietarii locuinţelor, nu 
de AP.  

De obicei se creează câte o AP pentru un bloc de locuinţe. O AP rareori administrează mai multe blocuri de locuinţe, iar dacă o face atunci blocurile 
respective au instalaţii comune, cum ar fi cazangerii comune.  

Proprietarii de locuinţe efectuează lunar plăţi în avans către AP pentru servicii şi în fondul de reparaţii şi întreţinere, conform cotei-părţi ce îi revine din 
proprietatea comună. AP are drept de înstrăinare asupra apartamentului fiecărui proprietar şi, dacă nu sunt efectuate plăţile pentru servicii şi reparaţii, AP 
poate impune un regim de securitate, care ar putea rezulta în vânzarea apartamentului de către AP pentru a recupera datoria din partea proprietarului 
locuinţei. Drepturile de înstrăinare sunt înregistrate la cadastru (Agenţia Cadastru). Drepturile şi obligaţiile proprietarilor de locuinţe sunt prevăzute în Legea 
condominiului.  

Asociaţia Naţională a Proprietarilor de Locuinţe este o persoană juridică şi o asociaţie voluntară. Ea oferă instruiri pentru funcţionarii din AP, publică o revistă 
pentru membrii săi şi face lobby în administraţia centrală în numele membrilor săi. Ea a devenit un partener foarte important al statului şi avizează elaborarea 
tuturor legilor şi regulamentelor relevante pentru AP-uri.  

8.2.7 Proiecte pilot şi instruire 

Proiectele pilot au fost extrem de importante în Slovacia, ele au sensibilizat opinia publică privind oportunităţile oferite de eficienţa energetică şi au 
demonstrat ce putea fi obţinut. Primul proiect pilot din Slovacia a fost finalizat în anul 1996 şi a facilitat stabilirea unui sistem de instruire prin intermediul 
Centrelor de Consultare în patru cele mai mari oraşe din Slovacia.  
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Uniunea AP-urilor a fost finanţată prin intermediul USAID pentru a oferi instruire, susţinere şi asistenţă proprietarilor de locuinţe şi pentru a colabora cu 
guvernul pentru realizarea reformei regulatorii şi aplicarea celor mai bune practici. 

8.2.8 Lecţii din Slovacia  

 Deşi nu poate fi făcută o comparaţie directă dintre Slovacia şi Republica Moldova, deoarece Slovacia este membru al UE de 6 ani şi şi-a armonizat 
legislaţia naţională cu cea a UE ceva timp înainte de aderare, Slovacia este un exemplu bun fiindcă ne arată ce beneficii pot fi obţinute prin 
armonizarea legislaţiei, oferirea de suport financiar pentru eficienţa energetică şi organizarea campaniilor de sensibilizare a opiniei publice.  

 Oferirea de stimulente prin intermediul granturilor şi împrumuturilor s-a dovedit a fi eficientă în Slovacia. Împrumuturile de stat oferite pentru plata 
dobânzilor pentru împrumuturile de la băncile comerciale a adus un beneficiu suplimentar de stimulare a sectorului bancar.  

 În rezultatul măsurilor de eficienţă energetică, realizate în Slovacia, volumul de energie termică folosit de către proprietarii de locuinţe de la sistemul 
centralizat de încălzire s-a redus. Acesta este un subiect pentru politica energetică naţională şi nu se încadrează în aria de aplicabilitate a prezentului 
document.  

 Legislaţia puternică în domeniul condominiului, care permite proprietarilor de locuinţe să-şi gestioneze blocurile şi le oferă AP-urilor autoritatea de a 
lua împrumuturi, le dă proprietarilor de locuinţe atribuţia puterea de a finanţa îmbunătăţirea eficienţei energetice pentru întreaga clădire. Această 
abordare este mult mai eficientă decât îmbunătăţirile separate efectuate de proprietari în parte.  

 Proprietarii de apartamente în blocurile de locuinţe nu au dreptul personal să îmbunătăţească spaţiile comune, cum ar fi acoperişul, coridoarele şi 
uşile principale. Ei pot să facă astfel de îmbunătăţiri doar dacă acţionează în comun. AP-urile le oferă oportunitatea de colaborare pentru a obţine 
economii cât mai cost-eficiente şi cu o maximă eficienţă energetică.  

 AP-urile au drept de înstrăinare asupra apartamentelor. Acest fapt le dă o garanţie în schimbul căreia ele pot lua împrumuturi, precum şi le oferă 
drepturi de vânzare silită a locuinţelor dacă proprietarii acestora nu fac plăţile necesare. Acesta este un instrument important de management 
financiar.  

 Drepturile şi responsabilităţile AP-urilor sunt stipulate în legislaţie şi fiecare parte dispune de o soluţie în caz dacă cealaltă parte nu îşi îndeplineşte 
obligaţiile. Din nou, acest fapt este important pentru gestionarea eficientă a blocului şi pentru protecţia proprietarilor de locuinţe împotriva subvenţiilor 
încrucişate.  

 Prevederile care cer ca banii proprietarilor de locuinţe să fie plasaţi pe în conturi separate sunt importante pentru a proteja proprietarii de locuinţe şi a 
le oferi încredere în funcţionarea şi managementul AP. 

 Obligaţia de a gestiona blocul prin intermediul unei companii de întreţinere sau o AP asigură gestionarea corespunzătoare a fiecărui bloc. Aceasta 
protejează fiecare proprietar de locuinţă şi previne scăderea valorii proprietăţii sau deteriorarea acesteia în rezultatul faptului că unii proprietari de 
locuinţe nu doresc să plătească pentru întreţinerea blocului.  

 Managementul obligatoriu permite proprietarilor de locuinţe să lucreze împreună pentru a îmbunătăţi eficienţa energetică. Planurile anuale sunt utile 
în acest sens fiindcă permit proprietarilor de locuinţe să planifice îmbunătăţiri treptate a proprietăţii lor pe măsură ce reuşesc să facă unele economii. 

 Drepturile executorii şi compensaţiile permit rezolvarea problemelor dintre AP-uri şi proprietarii locuinţelor. 
 Este important să se permită proprietarilor de locuinţe să aleagă opţiunea de gestionare a caselor lor prin intermediul unei companii de gestionare 

profesioniste, deoarece unii proprietari de locuinţe ar putea prefera să plătească pentru un serviciu decât să piardă timp studiind noi aptitudini şi 
gestionându-şi proprietatea. 
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 Cerinţa ca proprietarii de locuinţe să preia responsabilitatea pentru întreţinerea propriilor blocuri a dus la dezvoltarea treptată a unui simţ al 
responsabilităţii pentru casele lor. Acest proces ia timp şi necesită cooperare între sectorul public şi privat, precum şi instruire şi iniţiative de 
sensibilizare a opiniei publice la televiziune sau prin intermediul altor mijloace de informare în masă. 

 Standardele Slovaciei se bazează pe sistemul ISO. 
 Proiectele pilot sunt foarte importante pentru a demonstra ce poate fi obţinut şi pentru a sensibiliza opinia publică referitor la oportunităţile eficienţei 

energetice. Combinarea proiectelor pilot cu centrele de instruire aduce beneficii maxime în domeniul instruirii şi consolidării capacităţilor. 
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8.3 ANALIZĂ COMPARATIVĂ REGATUL UNIT 
8.3.1 Context  

Pe parcursul ultimilor 35 de ani, Regatul Unit nu a avut de-a face cu probleme de securitate a aprovizionării cu energie asociate cu încălzirea caselor de 
locuit, fapt care a fost o trăsătură a experienţei germane şi slovace. În mijlocul anilor '70 au fost descoperite gaze naturale pe şelful Mării Nordului care 
aparţine Regatului Unit. Această sursă de gaze naturale a influenţat alegerea combustibilului şi 80% din sistemele de încălzire din Regatul Unit acum sunt 
alimentate cu gaze naturale. Totuşi, aceste resurse de gaze încep să se micşoreze, iar securitatea aprovizionării cu energie devine acum o problemă 
semnificativă pentru Regatul Unit. . 

Numărul total de gospodării casnice din Regatul Unit este estimat la aproximativ 25 milioane15. Conform estimărilor 6,1 milioane dintre ele nu dispun de o 
grosime corespunzătoare a izolării mansardei, 8,5 milioane de case au pereţi cu goluri şi neizolaţi şi există un potenţial de izolare a 7,5 milioane case care au 
pereţi exteriori solizi. Doar aceste trei măsuri au potenţialul de a economisi 8,5 tone de emisii de carbon în fiecare an. În pofida acestui fapt, 95% din 
proprietarii de locuinţe consideră că încălzirea propriilor lor locuinţe este „eficientă" în prezent. 

Lipsa cunoştinţelor despre eficienţa energetică este considerată a fi un factor semnificativ în evoluţia proastă a îmbunătăţirilor eficienţei energetice pe 
parcursul ultimilor 30 de ani în Regatul Unit. Regatul Unit, spre deosebire de Germania, nu a avut factori economici semnificativi, care să susţină promulgarea 
şi implementarea eficientă a regulamentelor privind eficienţa energetică. Ca rezultat, nu s-au dezvoltat aptitudinile tehnice şi industriile necesare.  

Regatul Unit, la fel ca şi Germania, are un fond de clădiri ineficiente din punct de vedere energetic, dar din motive diferite. Deşi prejudiciul cauzat centrelor 
oraşelor pe parcursul celui de-al doilea Război Mondial a rezultat în crearea unui nou fond locativ ineficient din punct de vedere energetic, în anii '60 şi '70, 
acest fenomen nu a avut magnitudinea atinsă în Germania. O mare parte a fondului locativ din Regatul Unit este mai vechi de 100 de ani şi nu poate fi 
modernizat cu uşurinţă. În jur de 9,2 milioane locuinţe (43%) din Anglia sunt definite drept „greu de tratat".  

8.3.2 Implementarea DPEC 

Abordarea luată în implementarea DPEC în Regatul Unit a inclus următoarele măsuri, care sunt arătate şi în formă grafică în Tabelul 8.1 : 

Cerinţele minime de performanţă energetică pentru clădirile noi - Rata planificată a emisiilor  

Rata planificată a emisiilor de CO2 (RPE) este cerinţa minimă de performanţă energetică pentru o locuinţă nouă. Ea este exprimată ca masă a CO2, în unităţi 
de kg pe m2 din suprafaţa locuinţei anual, emisă în rezultatul prestării serviciilor specificate fixe pentru clădiri pentru o gospodărie standardizată la momentul 
evaluării cu ajutorul procedurii standard de evaluare. Pentru clădirile noi, rata planificată este atinsă prin utilizarea abordării de „clădire conceptuală". Acest 
fapt necesită compararea emisiilor de CO2 din clădirea reală cu cele dintr-o clădire „conceptuală" de aceeaşi formă şi dimensiuni. Apoi este aplicat un factor 
de îmbunătăţire pentru a obţine RPE. De exemplu, factorul de îmbunătăţire utilizat în prezent este o îmbunătăţire cu 25% a standardelor din 2006. Această 

                                                      
15 Biroul Naţional de Statistică  



    
 
 

 
 
J231 Eficiența energetică în Republica Moldova  FINAL     Pagina 67 
 

abordare este bine înţeleasă de industria de construcţii. Factorul de îmbunătăţire poate fi majorat pe măsura creşterii exigenţelor standardelor. Pentru 
calcularea RPE pot fi folosite procedurile standard de evaluare.  
Tabelul 8.1: Cadrul legislativ al Regatului Unit 
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Metodologia unică de calculare a performanţei energetice - procedura standard de evaluare  

Regatul Unit a introdus procedura standard de evaluare 2009 (PSE) ca o metodologie unică de calculare a performanţei energetice a clădirilor noi şi celor 
existente. PSE corespunde standardelor ISO şi CEN şi calculează performanţa energetică a unei clădiri prin scăderea economiilor de energie obţinute din 
tehnologii de producere a energiei din costurile energiei consumate de o clădire. Acest lucru se bazează pe calcularea emisiilor CO2 la un m2

 al clădirii şi 
compararea rezultatului cu emisiile CO2 la un m2 al unei „clădiri conceptuale" care corespunde reglementărilor în domeniul construcţiilor. Evaluarea PSE se 
exprimă pe o scară de la 1 la 100, în care cu cât mai mare este numărul, cu atât mai mici sunt costurile de exploatare a unei clădiri. Dacă o clădire este un 
exportator absolut al energiei, evaluarea poate să depăşească 100.  

Pentru efectuarea PSE este necesară colectarea unui volum mare de date de la o clădire, ceea ce se poate realiza în cazul clădirilor noi, pentru care există 
planurile şi specificaţiile necesare. În cazul clădirilor vechi, pentru care nu sunt disponibile aceste informaţii, PSE prevede o metodă standard de obţinere a 
datelor care lipsesc. Pentru efectuarea calculelor în baza datelor introduse de evaluator a fost creat programul informatic PSE.  

Reglementări în domeniul construcţiilor partea L (Conservarea combustibilului şi a energiei electrice)  

Principalul instrument de reglementare în Regatul Unit, care prezintă măsuri de asigurare a eficienţei energetice a clădirilor de locuinţe noi şi substanţial 
renovate în Marea Britanie este partea L a Reglementărilor în domeniul construcţiilor. Actualmente partea L este inclusă în Reglementările în domeniul 
construcţiilor 2010, care a intrat în vigoare la 1 octombrie 2010. 

Partea L stabileşte cerinţele DPEC în sensul cel mai larg şi îl împuterniceşte pe Secretarul de Stat să stabilească detaliile, cum ar fi rata planificată a emisiilor 
pentru clădiri noi fără necesitatea de a emite alte reglementări.  

Partea L prevede emiterea unor instrucţiuni aprobate de Secretarul de Stat, care oferă îndrumare cu privire la respectarea cerinţelor părţii L. Instrucţiunile 
aprobate abordează astfel de subiecte cum ar fi utilizarea PSE pentru calcularea RPE. Instrucţiunile aprobate mai prevăd „pachete de proiecte model“, care 
corespund ratei planificate a emisiilor. Constructorii le pot utiliza pe acestea în loc să calculeze RPE. Pachetele de proiecte model includ diferite elemente ale 
unei proprietăţi, inclusiv acoperişuri, ferestre şi uşi şi atribuie câte o valoare „U" fiecărui element.  

Reglementările în domeniul construcţiilor se aplică de autoritatea locală (municipalitate) sau de „inspectori aprobaţi“, adică companiile sau persoanele 
autorizate în baza Legii din 1984 privind construcţiile să efectueze activitatea de control în domeniul construcţiilor în Anglia şi Ţara Galilor. 

Experienţa indică că publicul nu consideră că încălcarea reglementărilor în domeniul construcţiilor este o infracţiune serioasă. Conform legii precedente, 
încălcarea reglementărilor în domeniul construcţiilor putea fi constatată pe parcursul a doar unui singur an după finalizarea lucrărilor de construcţie. Totuşi, 
conform Legii din 2007 privind schimbarea climaterică şi eficienţa energetică, perioada de aplicare a fost prelungită până la doi ani, pentru a facilita o aplicare 
mai bună de către organele de reglementare. 

Inspectarea cazanelor  

Conform DPEC statele membre au opţiunea de a oferi îndrumări privind inspectarea cazanelor şi a aparatelor de aer condiţionat în locul unor cerinţe 
normative pentru inspecţiile regulate. Regatul Unit a adoptat opţiunea de oferire a îndrumărilor şi nu a introdus cerinţe privind inspecţia. 
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Certificatele de performanţă energetică 

Guvernul a promulgat reglementări separate care cer întocmirea certificatelor de performanţă energetică la construirea, vânzarea sau închirierea unei 
proprietăţi şi stabilesc un plan de acreditare pentru evaluatori energetici. Inspectarea sistemelor de aer condiţionat, de asemenea, a fost inclusă în această 
reglementare. Pentru a calcula performanţa energetică a clădirilor se utilizează PSE. 

8.3.3 Standardul pentru materialele şi sistemele noi din locuinţele renovate 

Pe lângă cerinţa DPEC, Regatul Unit mai stabileşte standarde minime pentru materialele şi sistemele noi care urmează să fie instalate în clădiri renovate. 
Specificarea acestor materiale şi sisteme este exprimată în valori ai coeficientului U.  

8.3.4 Codul clădirilor durabile  

Codul clădirilor durabile completează certificatele de performanţă energetică prin faptul că recurge la aceeaşi formă de evaluare energetică. Codul măsoară 
durabilitatea unei clădiri în baza categoriilor proiectului şi evaluează clădirea ca întreg în loc de criterii specifice, cum ar fi: iluminatul, încălzirea spaţiilor şi apă 
caldă. Corespunderea codului a fost o cerinţă facultativă, dar guvernul se orientează după acest cod şi l-a utilizat pentru îmbunătăţirea legislaţiei cu privire la 
eficienţa energetică. 

8.3.5 Directiva privind serviciile energetice  

Începând cu anul 2002 obiectivul de reducere a emisiilor de carbon (OREC) a impus o obligaţie legală asupra furnizorilor de energie cu o bază de 
consumatori mai mare de 50.000 de clienţi de a reduce emisiile de CO2 generate de gospodării. Furnizorii ating acest obiectiv prin promovarea măsurilor de 
asigurare a eficienţei energetice prin astfel de mecanisme ca subvenţiile. OREC şi planuri similare anterioare au asigurat subvenţionarea completă sau 
parţială a măsurilor de economisire a energiei în 7,5 milioane de case. Acest lucru a permis realizarea unor economii medii anuale de 45 GBP pentru energia 
consumată16. 

Obiectivele din OREC sunt definite în „tone de CO2 pe durata de viaţă“. OREC, de asemenea, prevede şi măsurile necesare pentru a atinge obiectivele. 
Obligaţiile companiilor energetice sunt mai mari faţă de populaţia foarte săracă, care include: copii săraci, bătrâni, persoane cu dizabilităţi şi cele aflate la 
întreţinerea statului. 

Obiectivele din OREC sunt periodic majorate, iar măsurile de asigurare a economiilor de energie revizuite pentru a reflecta schimbări din legislaţia UE, 
progrese în tehnologie şi experienţa obţinută în baza planului.  

OREC va fi înlocuită cu Strategia de management energetic al locuinţelor (STEL) în anul 2012, care va dura cel puţin până în anul 2020. STEL include un şir 
de măsuri noi, inclusiv:  

 Orientarea exclusiv asupra izolării care corespunde obiectivelor, pe care fiecare companie va trebui să le respecte.  
 Nerespectarea obiectivelor poate duce la aplicarea amenzii de 10% din profiturile globale. (Majoritatea furnizorilor de energie din Regatul Unit sunt 

companii multinaţionale şi, prin urmare, această amendă poate atinge valori foarte mari.) 
                                                      
16 Guvernul Maiestăţii Sale: Case calde, case mai verzi: o strategie pentru managementul energetic al gospodăriei  
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 66% din finanţare va fi asigurată de furnizorii de energie, iar restul de bănci. Împrumuturile de la bănci vor fi garantate de proprietăţi, iar rambursarea se 
va efectua de locatari din fonduri provenite din economii de energie. În total, gospodăriile vor avea economii lunare în cheltuielile create de costurile 
energiei şi rambursarea împrumutului. Această abordare, cunoscută ca „plăteşti pe măsură ce economiseşti" este deja testată în toată ţara de Energy 
Saving Trust.  

 Un parteneriat între furnizorii de energie, autorităţile publice locale şi sectorul privat, autorităţile publice locale apelând la cunoaşterea regiunii locale pe 
care o au pentru a îmbunătăţi implementarea.  

Alte măsuri propuse în strategie includ:  

 Dotarea unei reţele de „clădiri model“ cu mijloace de asigurare a eficienţei energetice pentru a ridica nivelul de conştientizare a populaţiei. 
 Conectarea proprietăţilor sectorului public la reţele de încălzire dacă acest lucru este posibil. 
 Elaborarea unui „standard al casei calde“ pentru sectorul social închiriat, care să cuprindă sistemele de izolare şi încălzire. 
 Reglementarea conform căreia casele trebuie să aibă mansarde şi izolaţia pereţilor cu goluri pentru a putea fi date în chirie. 
 Introducerea standardelor privind executarea lucrărilor pentru a proteja consumatorul de elementele frauduloase ale industriei de construcţii. 

8.3.6 Abordarea sărăciei energetice  

Gospodăriile din Regatul Unit sunt considerate de Guvern „sărace din punct de vedere energetic“ dacă trebuie să cheltuiască mai mult de 10% din venitul lor 
pentru combustibil pentru a-şi păstra casele într-o condiţie „satisfăcătoare“. În anul 2007 2,8 milioane de gospodării în Anglia (13% din toate gospodăriile) au 
fost atribuite la categoria celor sărace din punct de vedere energetic. 

 „Frontul cald“ este principalul program al guvernului finanţat din grant pentru abordarea sărăciei energetice. Conform planului un inginer supraveghează 
proprietatea şi oferă recomandările necesare pentru a îmbunătăţi eficienţa energetică.  

De asemenea, persoanele în vârstă şi alte grupuri vulnerabile beneficiază de plăţi pentru combustibil iarna şi pe vremea rece. OREC şi Strategia menţionată 
de management energetic al locuinţelor, de asemenea, oferă mai multă susţinere celor afectaţi de sărăcia energetică. 

8.3.7 Produsele consumatoare de energie  

Energy Saving Trust17 estimează că Regatul Unit risipeşte peste 900 milioane de GBP pe an lăsând aparatele în regimul de aşteptare când nu sunt utilizate. 
Nu mai menţionăm faptul că energia este risipită din cauza că aparatele nu sunt atât de eficiente din punct de vedere energetic cum ar putea fi când 
funcţionează. Acestor produse consumatoare de energie le revine aproape jumătate din emisiile de CO2 ale Regatului Unit. Înlocuirea lor este considerată o 
modalitate cost-eficientă de reducere a emisiilor, economisind 86-161 GBP la fiecare tonă de reducere a CO2. Se aşteaptă că politicile curente vor crea 
beneficii nete în valoare de 28 miliarde de GBP până în anul 2030, conform Departamentului Mediului şi Afacerilor Rurale (Defra), departamentul autorităţilor 
publice centrale responsabil de implementarea Directivei UE privind produsele consumatoare de energie. 

                                                      
17 Energy Saving Trust este o organizaţie necomercială finanţată de guvernul Regatului Unit şi sectorul privat, împuternicită să efectueze cercetări în 
domeniul economiilor de energie şi să ofere sfaturi gratuite publicului.  
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Programul de transformare a pieţei este instrumentul Regatului Unit care facilitează implementarea standardelor UE cum ar fi etichetarea energetică, 
cerinţele obligatorii privind eficienţa energetică şi iniţiativa industrială voluntară. Acest program oferă Guvernului, industriei de construcţii şi altor părţi implicate 
în proiectarea şi implementarea politicilor care influenţează impactul produselor asupra mediului informaţiile convenite. Programul: 

 Colectează probe şi elaborează planuri de acţiune convenite cu un şir lung de părţi interesate.  
 Cuantifică impactul produselor şi elaborează planuri privind modul în care diferite măsuri de politici ar putea transforma piaţa în mod optim în cazul 

fiecărui tip major de produs.  
 Estimează economiile de impact asupra mediului care ar putea fi realizate prin combinaţia propusă de politici pentru a facilita stabilirea priorităţilor.  
 Colaborează cu părţile interesate pentru a publica informaţii de încredere privind performanţa produselor sub aspectul protecţiei mediului, precum şi 

standardele de performanţă actuale şi anticipate în viitor.  
 Încearcă să stabilească rolul pe care l-ar putea juca inovaţia în realizarea obiectivelor politicii. 

Programul este condus de Secţia produse şi materiale durabile a Defra prin intermediul unui consorţiu de contractanţi. În cadrul programului se organizează 
cu regularitate şedinţe cu părţile interesate pentru a elabora strategii de politici privind produsele casnice şi comerciale. 

Programul acoperă produsele care în timpul utilizării consumă cantităţi mari de energie şi apă şi creează multe deşeuri şi materiale periculoase la terminarea 
termenului de exploatare.  

8.3.8 Ultimele evoluţii - o abordare holistică  

În prezent în Regatul Unit există o diversitate de măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice a locuinţelor. În unele cazuri, politicile s-au suprapus, au creat 
confuzii, s-au orientat spre priorităţi greşite şi au rezultat în cheltuieli inutile şi oportunităţi pierdute. Cea mai recentă politică a Guvernului sugerează o 
abordare nouă a eficienţei energetice a locuinţelor, utilizând „Abordarea holistică a casei“18. Ea se orientează spre analizarea necesităţilor energetice ale unei 
gospodării şi stabilirea unui set de măsuri care pot fi rambursate în timp printr-o factură la energie. Printre ele se numără echipamente, izolarea, echipament 
de încălzire a încăperilor şi apei, termostate microgeneratoare şi contoare „inteligente“ care afişează consumul de energie şi costul ei în timp real.  

8.3.9 Administrarea şi deţinerea proprietăţilor cu mai mulţi locatari în Regatul Unit  

Aproape 20% din populaţia Regatului Unit locuieşte în apartamente. Există mai multe structuri de proprietate, în funcţie de dimensiunea şi amplasarea 
apartamentelor. Multe apartamente se află în case pentru familii mari care au fost transformate în case cu mai multe apartamente, în timp ce altele se află în 
blocuri special construite. Există mai multe structuri de proprietate şi gestionare, în funcţie de dimensiunea, vechimea şi amplasarea proprietăţii. Majoritatea 
presupun existenţa unui administrator care întreţine structura clădirii din contul proprietarilor de locuinţe.  

În ultimii 30 de ani, preţurile la proprietăţi au crescut considerabil şi modelele tradiţionale de gestionare a proprietăţii au dus la gestionarea proastă, ceea ce a 
rezultat în probleme financiare ale proprietarilor de locuinţe.  

                                                      
18 Iulie 2009 White Paper „The UK Low Carbon Transition Plan“ (Planul Regatului Unit privind tranziţia la emisii mici de carbon).  
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Guvernul a încercat să abordeze această problemă a legislaţiei, ceea ce a permis proprietarilor de locuinţe să preia controlul asupra gestionării clădirilor lor. 
Legislaţia adoptată în anul 2002 acordă proprietarilor de locuinţe dreptul de a impune transferul funcţiilor de gestionare unei companii speciale înfiinţate de ei 
- dreptul de a conduce compania.  

În anul 2002 legislaţia a impus alte măsuri de protejare a locatarilor. Printre ele se numără:  

 Utilizarea fondurilor fiduciare sigure pentru păstrarea contribuţiilor periodice de întreţinere ale locatarilor. 
 Consultarea obligatorie în privinţa lucrărilor care necesită cheltuieli importante.  
 Contabilitatea transparentă şi costurile rezonabile de gestionare. 
 Despăgubiri eficiente şi cost-eficiente pentru toate părţile.  

 

Aceste modificări ilustrează că chiar dacă un sistem de proprietate este solid şi se bazează pe acorduri între părţi private consfinţite de sute de ani de tradiţie, 
la ele pot fi aplicate retrospectiv reglementări care schimbă relaţia între părţi, astfel încât aceste acorduri să fie în armonie cu circumstanţele economice şi 
sociale actuale.  

8.3.10 Lecţiile învăţate de la Regatul Unit  

 DPEC şi clădiri noi. DPEC a îmbunătăţit considerabil standardele de eficienţă energetică a noilor clădiri. În anul 2006 standardele de construcţie erau cu 
40% mai eficiente din punct de vedere energetic decât în cazul proprietăţilor construite în anul 2002 şi cu 70% mai stricte decât în cazul celor construite 
în anul 1990. Aproximativ 30% din case care vor exista în anul 2050 încă nu au fost construite în Regatul Unit. Acest lucru înseamnă că pe măsura 
dezvoltării fondului de locuinţe eficienţa medie totală a clădirilor de locuinţe din Regatul Unit se va îmbunătăţi.19 

 Renovarea clădirilor existente în conformitate cu DPEC. Experienţa acumulată în Regatul Unit şi Europa sugerează că prevederile DPEC care 
abordează renovări şi includ limita de 1,000 m2 sub care nu există nicio cerinţă privind eficienţa energetică limita aplicarea prevederii directivei privind 
renovarea a aproximativ 30% de locuinţele multifamliale. Această problemă a fost recunoscută şi abordată în versiunea revizuită a DPEC din 2010, care 
a exclus limita de 1,000 m2 şi impune obligaţii în baza costului renovării sau proporţiei proprietăţii afectate. Aceste cerinţe pot fi stabilite fie pentru clădirea 
renovată în întregime, fie pentru sisteme sau componente renovate. 

 Instrucţiunile aprobate. Utilizarea „pachetelor de proiecte model“ şi a instrucţiunilor aprobate ajută dezvoltatorilor, arhitecţilor şi constructorilor să 
corespundă cerinţelor minime de eficienţă energetică.  

 Codurile facultative: Codurile de genul Codului clădirilor durabile stabilesc puncte de control mai stricte decât reglementarea. Ele sunt elaborate de 
industria construcţiilor în baza cercetărilor şi utilizate pentru a încuraja cele mai bune practici şi a anticipa modificări viitoare în politică şi legislaţie. De 
asemenea, ele permit companiilor de construcţii să comercializeze clădiri care consumă puţină energie. Pe măsură ce obiectivele de eficienţă energetică 
vor deveni mai stricte, codurile facultative adoptate de Guvern în calitate de reglementare nouă vor deveni şi ele mai stricte.  

 Modelele pilot: Programele pilot îmbunătăţesc probabilitatea succesului politicilor naţionale; ele permit Guvernului să înveţe din experienţă şi să cizeleze 
politicile înainte de a le implementa la scară naţională.  

                                                      
19 Planul de eficienţă energetică al Regatului Unit pentru anul 2007 
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10 TERMINOLOGIE  
ETEC - energie termică şi electrică combinată.  

Proprietate comună - include pereţii exteriori, temelia şi acoperişul unui bloc de locuinţe şi toate zonele care nu sunt ocupate de proprietarii de locuinţe cum 
ar fi: palierele, holurile, casele scărilor şi cazangeria. Termenul include la fel şi infrastructura care nu intră în proprietatea individuală a proprietarilor cum sunt: 
ascensoarele, cazanele centrale şi sistemele inginereşti care deservesc locuinţele. Zonele exterioare cum ar fi: grădini şi cărări de asemenea fac parte din 
proprietatea comună deoarece sunt proprietăţi aflate în folosinţă comună.  

Subvenţii încrucişate reprezintă situaţia când un proprietar de locuinţă achită în mod neintenţionat serviciile prestate unui alt proprietar de locuinţă. 
Subvenţiile încrucişate pot apărea din cauza lipsei de transparenţă în procesul de facturare, măsurare sau a mecanismului de repartizare a serviciilor comune 
între proprietarii de locuinţe.   

Sărăcie energetică - Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă ca fiind necorespunzătoare utilizarea unei noţiuni pan-europene a sărăciei energetice. În 
schimbul acestei noţiuni, ar trebui să fie elaboraţi indicatori pentru a indica grupurile unde este prezentă sărăcia energetică. Noţiunile actuale cuprind 
indicatori generali cum este „gospodăria care nu-şi poate permite menţinerea nivelului de încălzire la costuri rezonabile” până la noţiuni mai înguste care 
includ „necesitatea de a cheltui mai mult de 10% din veniturile gospodăriei pentru combustibil”   

ONG – organizaţie neguvernamentală.  

toe - echivalentul în tone de petrol.  

Anexa 1  

Potenţialul eficienţei energetice al sectorului locativ din Republica Moldova 

 

 

Potenţialul eficienţei energetice al sectorului locativ a fost evaluat ţinând cont de crearea modelului energetic simplificat (metodă lunară semistabilă conform 
ISO EN 13790/2008) al tipului de referinţă de clădire locativă. Ipotezele şi seturile de măsuri de eficienţă energetică folosite pentru renovarea clădirilor 
locative sunt descrise în Secţiunea 5.7 privind modelele de finanţare. 

In general, se estimează că renovările pentru eficienţa energetică duc la îmbunătăţirea condiţiilor în 90% din fondul locativ de la nivelul actual de performanţă 
energetică a fondului de referinţă la clasele energetice D şi E până la clasele C şi B, care reprezintă condiţiile reglementărilor noi-elaborate, care transpun 
prevederile Directivei privind performanţa energetică a clădirilor. 
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Măsurile de eficienţă energetică includ îmbunătăţirea caracteristicilor termice ale materialelor de construcţie pentru 90% din proprietăţile locative prin 
intermediul izolării pereţilor exteriori şi acoperişurilor, înlocuirea geamurilor şi ferestrelor şi perfecţionarea sistemelor de încălzire. 

Sistemele de încălzire ale caselor care aparţin unei singure familii vor fi îmbunătăţite prin instalarea cazanelor noi şi eficiente de biomasă sau a cazanelor 
eficiente de gaze şi instalarea termostatelor şi sistemelor de control.  

Se estimează că sistemele de încălzire din blocurile locative conectate la sistemul centralizat de încălzire să fie asigurate cu contoare de termoficare, 
sub-sisteme de încălzire, amplasate în bloc, cu funcţionare şi control automatizat, în regim autonom. Sistemele de distribuţie orizontală principale trebuie 
înlocuite / izolate. Balansarea hidraulică va fi asigurată în 60% din aceste categorii de clădiri şi vor fi instalate valve termostatice pe radiatoarele în 90% din 
blocurile de locuit care sunt conectate la sistemul centralizat de încălzire.  

Sistemele de încălzire în blocurile de locuit care nu sunt conectate la sistemul centralizat de încălzire vor fi dotate cu încălzitoare locale eficiente, 
cazane eficiente de gaze sau pompe de încălzire în funcţie de disponibilitatea infrastructurii relevante de livrare. 

Potenţialul tehnic general a fost evaluat la 44358 TJ pe an. Acesta este doar potenţialul pentru economii de energie la încâlzire. Economiile care ar putea fi 
obţinute din încălzirea apei în condiţii casnice, aparatele de iluminat sau obiectele de uz casnic electrice şi mobile utilizate în gospodării nu sunt incluse. 

Investiţiile în energia durabilă necesare pentru a obţine acest potenţial tehnic general al încălzirii spaţiului sunt de 11.706 milioane euro. 

Oricum această referinţă la potenţialul de eficienţă energetică nu ia în calcul constrângerile actuale legate de disponibilitatea energetică şi sub-standardele de 
încălzire a multor clădiri locative, îndeosebi în mediul rural. Multe case care aparţin unei singure familii sunt numai parţial încălzite şi /sau sunt încălzite la 
temperaturi mai mici din încăperi şi nu respectă condiţiile de confort termic. Dacă se va ţine cont de aceste constrângeri, potenţialul tehnic se va reduce până 
la 27.600 TJ. 

Unele măsuri au perioade de rambursare mai mari în condiţiile tarifelor actuale la energie, ceea ce face ca aceste măsuri să nu fie profitabile din punct de 
vedere macroeconomic. Potenţialul economic definit de măsurile de eficienţă energetică şi profitabile din punct de vedere macroeconomic este evaluat la 
16.100 TJ. 

Oricum potenţialul economic semnificativ existent este în continuare constrâns de imperfecţiunile pieţii, inclusiv tarifele subvenţionate la energie, facturarea 
netransparentă, rata mică de penetrare a tehnologiilor, neinformarea părţilor interesate, capacitatea scăzută a infrastructurii inginereşti şi, nu în ultimul rând, 
lipsa mecanismelor corespunzătoare de finanţare. 

Toate aceste bariere legate de piaţă reduc potenţialul actual de economisire din încălzirea spaţiilor până la 6.108 TJ din potenţialul actual al pieţii. Acest 
potential ar putea fi uşor exploatat chiar şi în condiţiile actuale ale Republicii Moldova. 

Investiţiile durabile în energie necesare pentru a realiza potenţialul sunt de 1.380 milioane euro. 

Odată cu perfecţionarea cadrului legislativ şi regulatoriu prin transpunerea modelelor legislative eficiente bazate pe Directivele UE şi prin instituirea unor 
mecanisme de finanţare, potenţialul pieţii actuale se va extinde spre potenţialul de economisire. 

Odată cu adoptarea unor tarife nesubvenţionate la energie, potenţialul prezent de economisire se va extinde spre potenţialul tehnic acceptabil. Creşterea 
economică a potenţialului tehnic accesibil se va extinde spre potenţialul tehnic general. 
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Realizarea integrală a potenţialului tehnic îi va permite Republicii Moldova să economisească 1,29 milioane de metri cubi de gaze naturale pe an sau 145.9 kt 
echivalent de petrol şi să reducă emisiile de carbon cu 2.46 tone de CO2 pe an (conform factorului carbonului din gaze naturale). 
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Anexa 2 

Finanţare responsabilă 

 

Prin finanţare responsabilă (FR) se subînţeleg practici financiare în care deciziile privind investiţiile şi activitatea economică ţin cont de aspectul social, de 
dezvoltare şi/sau de mediul ambiant conform standardelor etice, pe lângă logica pur comercială de maximizare a profitului şi profilurile riscurilor legate de 
rambursare.  Finanţarea responsabilă include practici clare şi transparente de acordare a împrumuturilor, vânzarea responsabilă de produse adecvate 
nevoilor clienţilor, informaţii depline şi corecte în anunţurile privind produsele financiare. Evaluarea prudentă a obligaţiilor solicitantului de rambursare a 
datoriei şi capacitatea de rambursare a împrumutului în baza unui grafic, chiar şi răspunderea pentru întreruperi mici în asigurarea venitului, şi mecanismul de 
reclamaţii din partea clienţilor reprezintă practici financiare responsabile.  

FR include termeni şi condiţii corecte şi clare de acordare a împrumutului, posibilităţi de re-planificare a graficului de rambursare a datoriilor, personal instruit, 
acces la mediator în cazul litigiilor şi existenţa unui agent independent. Astfel, pe lângă serviciile adecvate nevoilor clientului, FR înseamnă produse ajustate 
în mod corespunzător, prezentate într-un mod uşor de înţeles şi comparabil, combinat cu prestarea unor servicii de calitate. 

Principalele părţi interesate care joacă un rol în FR includ: Guvernul, autoritatea de reglementare care încearcă să prevină efectele negative asupra stabilităţii 
sistemelor financiare, companiilor de servicii financiare reglementate, acţionarii şi partenerii acestor companii. 

Cu toate acestea, există anumite aspecte domenii care necesită a fi îmbunătăţite: 

 Deşi materialele de marketing sunt detaliate şi abundente, ele nu sunt clare sau înţelese uşor de clienţi şi nici nu stipulează clar costul total al 
împrumutului pentru a facilita alegerea beneficiarilor; 

 Băncile duc lipsă de un sistem vizibil şi eficient de examinare a reclamaţiilor clienţilor; 
 Sistemele şi procedurile interne deseori nu promovează tratarea corectă a beneficiarilor sau sunt numai în teorie nu şi în practică, şi  
 Multe bănci leagă finanţarea responsabilă de cheltuielile mai mari pentru un client. 

Pentru a implementa schimbările este necesară susţinerea pentru elaborarea politicilor, procedurilor şi sistemelor de consolidare a capacităţilor băncilor în 
domeniul managementului resurselor umane, marketingului, comunicării, deservirii clienţilor şi controlului intern. 


